
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํา ป ี  2 5 6 1
A N N UA L  R E P O RT  2 0 1 8





3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน	 4

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	 6

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 7

คณะกรรมกำร	และผู้บริหำร	 8

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น	 15

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ	 18

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	 25

ปัจจัยควำมเสี่ยง	 39

รำยกำรระหว่ำงกัน	 42

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน	 44

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น	และกำรจัดกำร	 45

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล	 58

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 59

บทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 84

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน	 87

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 88

กำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง	 90

ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี	 91

กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร	 92

รำยงำนของผู้สอบบัญชี	 98

งบกำรเงิน	 102

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 111

สารบัญ



4 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

หนวย:พันบาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2561 2560 2559 2561 2560 2559 

ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพยรวม 145,534 220,900 314,781 150,515 234,053 322,662 
หนี้สินรวม 98,239 108,302 137,618 98,236 109,237 136,473 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 977,754 977,751 977,751 977,754 977,751 977,751 
สวนของผูถือหุน 47,294 112,598 177,163 52,279 124,817 186,188 
ผลการดําเนินงาน 
รายไดจากการขาย 209,130 253,655 306,170 208,863 251,331 305,481 
รายไดรวม 220,494 264,210 317,579 222,837 262,662 317,142 
ตนทุนขาย 157,734 192,122 232,084 167,204 195,399 231,890 
คาใชจายในการขายและบริหาร 125,983 138,045 184,654 124,099 130,216 175,482 
กําไรขั้นตน 51,396 61,533 74,086 41,659 55,932 73,591 
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (63,967) (65,957) (99,159) (71,202) (62,952) (90,230) 
กําไร(ขาดทุน) กอนดอกเบี้ย ภาษี และ   
คาเส่ือมราคาและคาตัดจายลิขสิทธิ์ 
(EBITDA) 

(44,954) (41,109) (60,868) (48,243) (38,173) (51,961) 

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (65,306) (69,437) (98,404) (72,541) (66,244) (89,475) 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ  

2561 2560 2559 2561 2560 2559 
อัตราสวนสภาพคลอง  
อัตราสวนสภาพคลอง 0.88 1.40 1.72 0.88           1.46 1.75 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.09 0.35 0.60 0.10           0.36 0.61 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (0.27) (0.31) (0.59) (0.27) (0.29) (0.56) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 324.52 128.39 59.24 327.79       142.37 61.52 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 1.11  2.80 6.08 1.10           2.53 5.85 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 2.12   1.88 2.05 2.16           1.84 2.04 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 169.59        191.55 175.19 166.39       195.89 176.78 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี 2.17            2.20 2.26 2.26           2.22 2.26 
ระยะเวลาชําระหนี้ 165.89         163.91 159.44 159.09       162.51 159.18 
Cash Cycle 4.80           30.44 21.83 8.40         35.91 23.46 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตรากําไรขั้นตน 24.58% 24.26% 24.20% 19.95% 22.25% 24.09% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (30.59%) (26.00%) (32.29%) (34.09%) (25.05%) (29.54%) 
อัตรากําไรอื่น 5.15% 3.99% 3.59% 6.27% 4.31% 3.68% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 35.40% 46.66% 71.62% 32.33% 46.90% 73.34% 
อัตรากําไรสุทธิ (29.62%) (26.28%) (30.99%) (32.55%) (25.22%) (28.21%) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (81.69%) (47.93%) (43.47%) (81.92%) (42.60%) (38.75%) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน                 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (35.64%) (25.92%) (26.73%) (37.73%) (23.80%) (24.04%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (65.60%) (57.11%) (76.14%) (75.25%) (53.75%) (66.26%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.20 0.99 0.86 1.16 0.94 0.85 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2.08 0.96 0.78 1.88 0.88 0.73 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (58.33) (77.28) - (58.79) (74.22) - 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (9.36) (44.78) (4.98) (5.27) (42.96) (4.72) 
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ปี 2561 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจ ค้าปลีกลักษณะ

ร้านสะดวกซื้อ โดยการบริหารร้านค้าปลีกสินค้า 2 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด “Life is Entertainment” ได้แก่ 1) ร้าน STARDUST 

(สตาร์ดัส) Multi-brand Beauty Store และ 2) ร้าน GIZMAN (กิซแมน) House of Lifestyle Gadgets และร้าน MANGPONG 

(แมงป่อง) Movie & Music Hub ซึ่งบริษัทได้ควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของ ร้าน GIZMAN แล้วในปีที่ผ่านมา

ส�าหรับการบริหารงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า STARDUST (สตาร์ดัส) ภายในร้านเป็นร้านค้าปลีกที่รวมความตื่นเต้น

ของการช้อปสินค้าเครื่องส�าอางมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ ในรูปแบบ

ร้านค้า Multi brand ที่มีแบรนด์สินค้าที่หลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งในประเทศ (Thai Brands) และต่างประเทศ 

(Inter Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีความแตกต่างกันในการใช้งาน 

ทัง้น้ีเพ่ือเจาะกลุม่ฐานลูกค้าได้กว้างขึน้ โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุม่ผูห้ญิง, กลุม่นกัศกึษา และกลุม่วัยท�างาน อกีทัง้บรษิทั

ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆ อย่างไม่หยุดย้ังด้วยสินค้ากลุ่ม House Brand ภายใต้แบรนด์สินค้า “CLOUDA” ที่ได้รับการ

การันตีคุณภาพสินค้าจากกลุ่มเซเลปและบล็อกเกอร์ระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! อันได้แก่ รางวัล 

BEST PERFECTING POWER ประเภทแป้งกันแดดซึ่งได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน, รางวัล BEST CLEANSING WATER ประเภท

เมคอัพรีมูฟเวอร์ และรางวัล BEST HYDRATING SUNSCREEN ประเภทครีมกันแดด

ส่วนการบริหารงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า GIZMAN และ MANGPONG ภายในร้านมีความหลากหลายของสินค้า 

กลุ่มไลฟ์สไตล์แก็ดเจ็ท และ กลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทยังคงจัดสรรสินค้ากลุ่ม

ไลฟ์สไตลแ์กด็เจ็ทเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีผู่บ้รโิภคให้ความสนใจ อาทเิชน่ กลุม่ internet of things, กล้องตดิรถยนต์, อปุกรณ์เสรมิ

การถ่ายภาพ, เครื่องฟอกอากาศ และอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่ก�าลังอยู่ในกระแสและจ�าเป็นในภาวะปัจจุบัน 

บริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพ่ือให้องค์กร

มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ

กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่ในการปฏิบัตงิานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือร่วมกันพัฒนา

บริษัทให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นพลัง

ผลักดันท่ีส�าคัญให้บริษัทสามารถด�าเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้ก�าลังใจและสนับสนุนการด�าเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

  (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

ประธานกรรมการบริหาร 
รักษาการรองประธานกลุ่มงานปฏิบัต ิ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการ

นำงทัธนำ รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นำงสำวณลันรัตน์ นันท์นนส์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการ

นำยอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยำ

กรรมการอิสระ

นำยปิยวรรพ์ทำ ตรีเอนกวนิศ

กรรมการ

นำยวิทูร มโนมัยกุล

กรรมการ
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คณะกรรมกำร และผู้บริหำร

คณะกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผูบริหารดังตอไปนี้ 
 
1.  นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล   อายุ 60 ป 
ตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   14 พฤศจิกายน 2546 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University,  

Texas, USA 
- ปริญญาตรี  คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรม 
- Director Accreditation Program (DAP)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  วิทยาลัยตลาดทุน รุน  11 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 52 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท อาเซียน โปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)  
2560 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
2559 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน  กรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
2557 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด (มหาชน) 
2546 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน 
2561 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ , ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด 
2561 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลทแคร จํากัด 
2560 – ปจจุบัน   รองปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง 
2560 – ปจจุบัน  นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2560 – 2561     กรรมการ  บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด  
2558 – 2560     อธิบดี  กรมธนารักษ 
2557 – 2558     กรรมการ  ธนาคารกรุงไทย 
2554 – 2559     กรรมการ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลีย จํากัด (มหาชน) 
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2.  นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์  อายุ  59 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   14 พฤศจิกายน 2546 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- MBA in Finance, University of Chicago, USA 
- Bs. in MIS, Syracuse University, USA 
การอบรม 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ , ประธานสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  บริษัท  เอ็มพีจี              

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2552 – ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการใหญสายวานิชธนกิจ  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2546 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน  ไมมี 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2546 – 2559     กรรมการตรวจสอบ  บริษัท  เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด 
2542 – 2551     Director & Head of Thailand Investment Banking  Citigroup Global Markets Asia Pacific 

Limited 
2539 – 2542     กรรมการผูจัดการ  ฝายวาณิชธนกิจ  บริษัท หลักทรัพยแอสเซท พลัส จํากัด 
2536 – 2539     กรรมการผูจัดการ  บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด 
 
3.  นางทัธนา   รอดโพธิ์ทอง   อายุ 65 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   14 พฤศจิกายน 2546 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   0.00%  (10,000 หุน) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
การอบรม 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บริษัท  เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2546 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท  เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน  ไมมี 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต - 
 
4.  นายธะเรศ  โปษยานนท์  อายุ 55 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   20 มีนาคม 2551 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   ไมมี   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- Master in Marketing, Webster University, USA 
- Bachelor of Business Administration-General Business Major, Eastern Kentucky University, USA  
การอบรม 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certificate Program for AEC (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 5” สํานักงานคณะกรรมการกากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจ ประกันภัย (OIC) 

- หลักสูตร “ผูนําในอนาคตสําหรับธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
- หลักสูตร “ผูนําที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บริษัท สลิงชอท กรุป จากัด 
- หลักสูตร “ระบบการจัดการแบบญี่ปุน” (Japanese Management System) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  
- หลักสูตร “สถาบันความเปนผูนํา สําหรับลูกคา” (Crosville Program)”, เซบู, ฟลิปปนส General Electric (GE)  
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2558 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2551 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2561 – ปจจุบัน  กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม  บริษัท แอมแพค โฮลด้ิง จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2557 – 2561     ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท มารช พีบี จํากัด 
2554 - 2557      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
2547 – 2554     ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
2541 – 2547     ผูอํานวยการฝาย Multinational Corporate & Telecom  Deutsche Bank AG, Thailand 
 
5.  นางกติติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิติร   อายุ 60 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, รักษาการรองประธานกลุมงานปฏิบัติ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   14 พฤศจิกายน 2546 
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   25.07% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
เปนบุพการีของ นางสาวณลันรัตน นันทนนส และนายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ  และการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
- ปริญญาโท กิตติมศักด์ิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
การอบรม 
- Director Certificate Program (DCP) รุน 236 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุนที่ 22) 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน 4  วิทยาลัยการยุติธรรม
ทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 15  สถาบัน
พระปกเกลา 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน 8  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2524 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2559 – ปจจุบัน  กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
2559 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี จํากัด 
2559 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ปยวรรพทา จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2524 – 2559      ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2524 – 2558     ประธานคณะกรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2551 – 2556       กรรมการ  บริษัท ปยวรรพทาจํากัด 
 
6.  นายวทิูร มโนมัยกุล  อายุ 63 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   21 มิถุนายน 2551 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   0.20% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
-  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 
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การอบรม 
- หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุนที่ 9) 
- หลักสูตรการจัดการดานตลาดสมัยใหม รุนที่ 37  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรษใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- โครงการพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2555 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2558 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอ็มเอ็นจี กรูป (2015) จํากัด 
2557 – ปจจุบัน  ที่ปรึกษา  บริษัท เจเนอรับ เรคคอรด อินเตอร เนช่ันแนล อินดัสตรี้ จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2546 – 2557      กรรมการผูจัดการ  บริษัท เจเนอรับ เรคคอรด อินเตอร เนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด 
 
7.  นายอภวุิฒ ิพมิลแสงสุริยา   อายุ 53 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   26 เมษายน 2561 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรม 
- Executive Development Program (EDP) รุน 7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุน 22สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
- การโคชผูบริหารระดับสูง (Executive Coaching)  สถาบัน International Coaching Academy สหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย (บสพ.) รุน 2  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Director Certification Program (DCP) รุน 115   สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2561 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระบริษัท   ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 
2560 – ปจจุบัน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
2556 – ปจจุบัน   Founding Partner  บริษัท สลิงชอท กรุป จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 



13 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

2547 – 2555     กรรมการผูจัดการ  บริษัท สลิงชอท กรุป จํากัด 
 
8.  นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์    อายุ 36  ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท , กรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   1 พฤษภาคม 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   8.79% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
เปนบุตรของนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร และเปนพี่สาวของ นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตร การจัดการ (MABE)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี  คณะศิลปะศาสตร  เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม อันดับ 2)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรม 
- Director Certificate Program (DCP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส 
- Mini MBA กลุมเซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Sustaining Family Business  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
- Finance Analysis for Business Strategy Planning  สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
- การพัฒนาโครงการสําหรับโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กมาก  บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรย่ี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น (มหาชน) 
2556 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2559 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษทั โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
2559 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต  ไมมี 
 
 9. นายปิยวรรพ์ทา  ตรีเอนกวนิศ    อายุ 29 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการ  
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   13 พฤศจิกายน 2561 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   3.07% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
เปนบุตรของนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร และ เปนนองชายของ นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ (MBA) ประกาศนียบัตร Beta Gamma Sigma (เทียบเทาเกียรตินิยมอันดับ 1) 

Babson College USA 

การอบรม 
- หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุนที่ 9) 
- หลักสูตรการจัดการดานตลาดสมัยใหม รุนที่ 37  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรษใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- โครงการพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2555 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2558 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอ็มเอ็นจี กรูป (2015) จํากัด 
2557 – ปจจุบัน  ที่ปรึกษา  บริษัท เจเนอรับ เรคคอรด อินเตอร เนช่ันแนล อินดัสตรี้ จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2546 – 2557      กรรมการผูจัดการ  บริษัท เจเนอรับ เรคคอรด อินเตอร เนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด 
 
7.  นายอภวุิฒ ิพมิลแสงสุริยา   อายุ 53 ป 
ตาํแหน่ง 
กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   26 เมษายน 2561 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรม 
- Executive Development Program (EDP) รุน 7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุน 22สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
- การโคชผูบริหารระดับสูง (Executive Coaching)  สถาบัน International Coaching Academy สหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย (บสพ.) รุน 2  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Director Certification Program (DCP) รุน 115   สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2561 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระบริษัท   ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 
2560 – ปจจุบัน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
2556 – ปจจุบัน   Founding Partner  บริษัท สลิงชอท กรุป จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
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- ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร  ภาคภาษาอังกฤษ (BE) (ประธานรุน)เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ประกาศนียบัตร ภาษาจีนพื้นฐาน Beijing Open University ประเทศจีน 
การอบรม - 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 – ปจจุบัน   กรรมการ, รักษาการรองประธานเจากลุมงานบัญชีและการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น  
                           (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2559 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต   
2559 – 2561        ผูอํานวยการฝายบริหารบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2558 – 2559        ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
2552 – 2558        กรรมการบริหารและผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
2544 – 2551     ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
10.  นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย   อายุ  51 ป  
ตาํแหน่ง 
รองประธานกลุมงานบัญชีและการเงิน 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก   14 พฤศจิกายน 2546 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   0.003% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมมี 
คุณวุฒกิารศกึษา  
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การอบรม - 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 – ปจจุบัน  รองประธานเจากลุมงานบัญชีและการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท / หน่วยงานอ่ืน   
2559 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต   
2559 – 2561      ผูอํานวยการฝายบริหารบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2558 – 2559      ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2552 – 2558      กรรมการบริหาร และผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 
2544 – 2551       ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มพจีี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 



15 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  
ช่ือบริษัท บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
ชื่อยอ MPG 
ประเภทธุรกิจ รานคาปลีกจําหนายเคร่ืองสําอาง, อุปกรณเทคโนโลยี และเปนผูถือลิขสิทธิ์ ผลิต                  

จัดจําหนายเพลง ภาพยนตร ในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี บลูเรย ดิสก 
สถานที่ต้ัง 24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท 0107546000440 
ทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท (หุนสามัญ 1,470,334,913 หุน) มูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนชําระแลว 977,753,684 บาท (หุนสามัญ 977,753,684 หุน) มูลคาหุนละ 1 บาท 
โทรศัพท 0-2514-7999 
โทรสาร 0-2514-5000 
Website http://www.mangpong.co.th 
 http://www.stardust.co.th 
 http://www.gizmanlifestyle.co.th 
Line@  Stardust , @CLOUDA , Gizmanlifestyle 
Facebook Stardustshops , CLOUDA Everyday Makeup , Gizman Lifestyle 
Instagram Stardustshops , Cloudacosmetic , Gizman Lifestyle 
E-mail stardust.mangpong@gmail.com 
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ข้อมูลบริษัทย่อย 
  
ช่ือบริษัท บริษัท โซลเมท อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ ผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 
สถานที่ต้ัง 24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558000171 
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 
โทรศัพท 0-2514-5999 
โทรสาร 0-2514-5500 
 
ช่ือบริษัท บริษัท เอม็พีจี เอนเนอร์ย่ี จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลังงาน และเก่ียวเนื่องกับพลังงาน 
สถานที่ต้ัง 24 ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558071892 
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 
โทรศัพท 0-2514-4444 
โทรสาร 0-2514-5500 
 
 
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 
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ผู้สอบบัญชี   นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 

นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 
นางสาวดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 
นางสาวจารุณี นวมแม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 

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

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

ธรุกิจหลักของบริษัท คือ การบริหารรานคาปลีก สินคา 2 กลุม ภายใตแนวคิด “Life is Entertainment” ไดแก 
 ร้าน STARDUST (สตาร์ดัส) Multi-brand Beauty Store
“เปนเบื้องหลังความสวยของผูหญิง” ลักษณะคือรานสะดวกซ้ือที่รวมความต่ืนเตนของการชอปเคร่ืองสําอางมาผนวก

เขาดวยกัน มุงเนนการขายผลิตภัณฑเพื่อความงามโดยเฉพาะ มีขนาดพ้ืนที่รานคาเฉล่ีย 50-150 ตร.ม. เปนราน Multi brand 
มีแบรนดสินคาหลากหลายซึ่งเปนแบรนดที่รูจักเปนอยางดีทั้งแบรนดในประเทศ (Thai Brands) และตางประเทศ (Inter 
Brands) เชน อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุน และยังมีแบรนดที่เปนทางเลือก รวมถึงเปนพื้นที่สําหรับแบรนดไทย ภายในรานมี
สินคาเก่ียวกับความงามท้ังหมดกวา 590 แบรนด จํานวนกวา 21,600 SKUs จาก Supplier กวา 150 บริษัท ซึ่งมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑมาก แตมีความแตกตางกันในการใชงาน เพื่อเจาะกลุมฐานลูกคาที่กวางขึ้น โดยกลุมลูกคา
เปาหมายเปนกลุมผูหญิง กลุมนักศึกษา กลุมวัยทํางาน กลุมคนอายุต้ังแต 18 – 35 ป ที่ตองการใชเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ
บํารุงผิวในการดูแลตนเองและเสริมสรางบุคลิกภาพใหทันสมัย เพื่อเปนการตอยอดการบริหารรานคาปลีกของบริษัท ดวยการ
ผลิตสินคาหมวดเคร่ืองสําอาง ที่เปน House Brand Product ในลักษณะการจางผลิต (OEM) บริหารงานภายใตบริษัทยอยใน
ชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งไดผลิตออกมาจําหนายเปน 2 กลุมผลิตภัณฑ คือ กลุมเมคอัพภายใตแบรนด 
“CLOUDA” และกลุมสกินแคร ภายใตแบรนด “KEIRA”  จําหนายผานราน STARDUST ถือเปนสินคาที่อยูในกระแสความ
นิยมมากที่สุดในโลกปจจุบัน ซึ่งบริษัทไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจมากมาย ที่สําคัญในปที่ผานมาบริษัทไดขยายไปในกลุม
ประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม นอกจากนี้ ต้ังแตป 2560 บริษัทไดรับรางวัลมาอยางอยาง
ตอเนื่องจนถึงป 2561 โดยการันตีคุณภาพดวยรางวัลสุดยอดมาตราฐานคุณภาพการพัฒนา และรางวัลจากกลุมเซเลป
และบล็อกเกอรระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! และนิตยสารสุดสัปดาห    

ทั้งนี้ บริษัทมุงเนนดําเนินกิจการสาขาตามศูนยการคาชั้นนําทั่วไป กระจายอยูรอบๆ กรุงเทพฯ โดยใชกลยุทธ 
ปาลอมเมือง 
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ณ ส้ินป 2561 มีสาขาท้ังหมด 7 สาขา ไดแก   ฟวเจอรพารค รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร / เดอะมอลล บางกะป / 
เมเจอรซีนีเพล็กซ ปนเกลา / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 / บลูพอรต หัวหิน / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

   
 ร้าน GIZMAN (กิซแมน) House of Lifestyle Gadgets และร้าน MANGPONG (แมงป่อง) Movie & Music 

Hub 
บริษัท เปนที่รูจักอยางดีในฐานะรานคาปลีกส่ือบันเทิง ในนามราน MANGPONG (แมงปอง) ผูประกอบธุรกิจคา

ปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนตซอฟแวร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน                     
(Home Entertainment) ซึ่งในป  2561 ที่ผานมา บริษัทไดควบรวมราน MANGPONG นํามารวมเปนสวนหนึ่งกับราน 
GIZMAN  ปจจุบันบริษัทมุงเนนการดําเนินการจําหนายสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ที่มีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายท่ี
ตองการสินคาที่ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย ภายใตราน GIZMAN โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย                   
อายุ 30 – 50 ป ซึ่งในรานมีสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ทั้งหมดกวา 75 แบรนด มากกวา 590 SKUs จาก Supplier กวา 50 
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุงเนนในการดําเนินกิจการสาขาตามศูนยการคาชั้นนําทั่วไป กระจายอยูรอบๆ กรุงเทพ โดยใชกลยุทธ
ปาลอมเมือง เชนเดิม 

ณ ส้ินป 2561 มีสาขาท้ังหมดจํานวน 10 สาขาไดแก ฟวเจอรพารค รังสิต / เดอะไนน พระราม 9 / แฟชั่น ไอสแลนด 
/ เมเจอรซีนีเพล็กซ สุขุมวิท / สยาม พารากอน / เดอะมอลล บางกะป / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
/ บลูพอรต หัวหิน / เดอะมอล โคราช  

นอกจากน้ี ในป 2561 บริษัทไดมีการโปรโมทผานชองทางออนไลน Facebook / Line / Instagram มากขึ้น และการจัด
โปรโมชั่นสินคาเปนชุด ภายใตแคมเปญ  Give The Look  เพื่อใหลูกคาเลือกซ้ือใหคนท่ีรัก ซึ่งจะสอดคลองกับ Holiday 
Season ทั้งนี้ยังมีการจางบล็อกเกอร เพื่อทําการรีวิวสินคา และรวมเเคมเปญตางๆ กับทางศูนยการคา หรือ Supplier มากขึ้น 
และยังรวมถึงการเพิ่ม Distribution Channel (ชองทางการจัดจําหนาย) อยางตอเนื่อง  

 
1. วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน และ
พันธกิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหาร และพนักงาน มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และไดพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป 
  

วสัิยทัศน์ (Vision)   
มุงม่ันเปนบริษัทชั้นนําของคนไทยที่จะบริหารรานคาปลีกและผลิตสินคาไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเปนอันดับ

หนึ่งในใจของผูบริโภคในหมวดนั้นๆ 
 

พันธกจิ (Mission)   
1. สรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย         

ทุกไลฟสไตล 
2. นําผลิตภัณฑใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยขยายชองทางการจัดจําหนายทั้งออนไลนและออฟไลนให

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

8. เพิ่มชองทางในการหารายไดอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท เพื่อเพ่ิมศักยภาพการหารายไดใหเติบโต
แข็งแกรงและย่ังยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
บริษัทมีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาที่มีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด 

โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟสไตล และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทจึงเพิ่มไลนสินคากลุมผลิตภัณฑ
ความงามในรูปแบบ Multi-brand Beauty Store เขามาจัดจําหนายภายใตราน “STARDUST” และเพิ่มไลนสินคากลุมไลฟ
สไตล-แก็ดเจ็ทรูปแบบ Chain Store เขามาจัดจําหนายภายใตราน “GIZMAN”   

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา โดยจัดจําหนายผานชองทางออนไลน
มากขึ้น เชน การโฆษณาผานทาง Facebook, Instagram, Line และออฟไลน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใชสาขา
ของบริษัทเปนชองทางหลักในการกระจายสินคาสูผูบริโภค  

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถใหขอมูลและแนะนําสินคาไดอยาง
ถูกตองและตรงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งจะใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม 

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



21 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

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

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

(3) พนักงาน (Employee) บริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับช้ัน พนักงานจะไดรับความม่ันคงในการ
ดํารงชีพ มีรายไดที่เหมาะสม  ไดรับสวัสดิการมีสภาวะแวดลอมการทํางานที่ดี  มีโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ 
และจุดมุงหมายสําคัญของบริษัท คือ ตองการใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Work Life Balance) 

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

(5) ผู้ถือหุ้น (Shareholder)บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนทุกทานมีความเปนเจาของรวมกันกับบริษัท  จึงใหความสําคัญ
กับความเทาเทียมกัน   รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใตหลักเกณฑตางๆ ตามท่ีหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด   เพื่อใหเกิด
ความม่ันใจในเร่ืองของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และธุรกิจมีความย่ังยืน 
 

2. การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
สําหรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา ต้ังแตป 2559 – ป 2561 มีรายละเอียด
พอสังเขปดังนี้ 
 ป 2561 
 เดือนกุมภาพันธ 2561 บริษัทไดเพิ่มชองทางการขายออนไลนสําหรับสินคา GIZMAN ใน Market Place ที่ 

LAZADA, 11 Street, Shopee และ JD.com เปนตน ซึ่งเปนเว็บไซตส่ือกลางการติดตอซื้อ-ขายของสินคาทั่วไป 
 เดือนมีนาคม 2561 บริษัทไดเร่ิมเปดตลาดในกลุมประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม  

สินคาของบริษัทภายใตแบรนด  CLOUDA ได รับการการันตีคุณภาพดวยรางวัล  BEST HYDRATING 
SUNSCREEN 2 0 1 8  “Clouda Daily Sunscreen Total Product SPF 50PA +++” จ า ก เว ที  OK! BEST 
SUMMER BEAUTY HOT – LIST ของนิตยสาร OK! 

 เดือนมิถุนายน 2561 มีการใชสิทธิ MPG-W1 คร้ังสุดทาย ซึ่งมีผูใชสิทธิจํานวน 2 ราย เปนจํานวน 2,499 ซึ่งทํา
ใหมีทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 977,753,684 บาท  
สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับการการันตีดวยความสําเร็จตลอดป 2017 ในงานประกาศ
รางวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแหงป “Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รางวัลไทยมาตรฐานสากลที่พรอม
เสริมสรางการพัฒนาธุรกิจไทย 

 เดือนพฤศจิกายน 2561 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับการการันตีคุณภาพดวยรางวัลจํานวน 
2 รางวัล จากเวที OK! BEAUTY CHOICE 2018 ของนิตยสาร OK! ไดแก  
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รางวัล  BEST PERFECTING POWER “Clouda Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder SFP20” ซึ่ ง
ไดรับรางวัลถึง 2 ปซอน (2017, 2018) และรางวัล BEST CLEANSING WATER “CLOUDA Micellar 1 – 
Step Cleansing Water”  

 ป 2560 
 เดือนตุลาคม 2560 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับการการันตีคุณภาพจํานวน 2 รางวัล                

จากเวที OK! BEAUTY CHOICE 2017 ของนิตยสาร OK! ไดแก  
รางวัล BEST PERFECTING POWER “Clouda Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder SFP20” และ 
รางวัล BEST PALETTE EYESHADOW “Clouda Eyeshadow Palette Nude 2 Metallic” 

 เดือนธันวาคม 2560 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับการการันตีคุณภาพจํานวน 2 รางวัล             
จากเวที BEAUTY AWARDS 2017 ของนิตยสารสุดสัปดาห ไดแก 
รางวัล BEST OF EYESHADOW READER’S VOTE “Clouda Nude to Metallic Shadow Palette” และ 
รางวัล BEST OF LIPSTICK READER’S VOTE “Clouda Lip Laday” 

 ป 2559 
 บริษัทปรับเปล่ียนราน MANGPONG เปน STARDUST จํานวน 2 สาขา คือ สาขาเมเจอร ปนเกลา และโลตัส 

เอ็กซเพรส ทาวนอินทาวน และไดเปดสาขาใหมอีก 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และสาขา             
บลูพอรต หัวหิน รวมมีสาขา STARDUST ทั้งส้ิน 9 สาขา  

 บริษัทไดปดสาขา MANGPONG Avenue เนื่องจากยายที่ทําการใหม 
 เดือนสิงหาคม 2559 เดินหนาขยายชองทางการส่ือสารเพื่อใหเขาถึงไลฟสไตลกลุมคนรุนใหมในยุคดิจิตอล  

โดย 
- เปดตัว LINE Official Account  STARDUST เพ่ือตองการขยายชองทางส่ือสารกับผูบริโภคทั่วประเทศ              
ชวยใหกลุมผูใชสมารทโฟนและแอพพลิเคช่ันไลน สามารถติดตามโปรโมชั่น ขาวสาร เกร็ดความงามตางๆ และ
ไมตกเทรนดกับเคร่ืองสําอางหลากหลายแบรนด ทั้งไทยและตางประเทศ พรอมสรางการรับรูเก่ียวกับขอมูล
ผลิตภัณฑและโปรโมชั่นพิเศษ ตอบโจทยสังคมออนไลน ใหไดใกลชิด และเขาถึงแบรนด STARDUST ไดงาย
ย่ิงขึ้น 
- เปดตัวสต๊ิกเกอรไลน CLOUDA X STARDUST มาอวดความสวย สดใส ใหแฟนๆ สามารถดาวนโหลดไป

ใชกันไดฟรี ทําให LINE Official Account STARDUST มียอดผูกดติดตามกวา 6 ลานคน 
- เพิ่มชองทางการขายออนไลนสําหรับสินคา GIZMAN ใน Market Place ที่ LAZADA 

 เดือนกันยายน 2559 เปดตัวเว็บไซต STARDUSTอยางเปนทางการ www.stardust.co.th เพื่อเพิ่มชองทางให
ลูกคาสามารถส่ังซื้อสินคาไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 
5,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 495,500 99.10 
2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1, \2 1,500 0.30 
3. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท 1,500 0.30 
4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ 1,500 0.30 

รวม  500,000 100.00 
หมายเหต ุ

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

 
บริษัท เอม็พีจี เอนเนอร์ย่ี จาํกัด 

บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 
2,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจพลังงานและเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 498,000 99.60 
2. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร\1 750 0.15 
3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 750 0.15 
4. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1, \2 500 0.10 

รวม  500,000 100.00 
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หมายเหต ุ
1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 

 
4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-ไมมี- 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
1. การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนผู เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจคารูปแบบ Chain Store                  
โดยมีโครงสรางธุรกิจ ดังนี้ 

รานคาปลีก 
รานคาปลีก ประเภท 

1. “STARDUST” (สตารดัส) Multi-brand Beauty Store 
2. “GIZMAN” (กิซแมน) และ “MANGPONG” (แมงปอง) House of Lifestyle Gadgets, Movie & Music Hub 

 
         (1) “STARDUST” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม 
บริษัทเปนผูจําหนายสินคาเครื่องสําอางและเวชสําอางโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายราน “STARDUST”                 
ซึ่งเปนสินคา Multi-brand จากคูคารายตางๆ รวมถึงเปนชองทางหลักของการจําหนายสินคา House Brand 2 กลุมผลิตภัณฑ 
คือ กลุมเมคอัพ ภายใตแบรนด “CLOUDA” และกลุมสกินแคร ภายใตแบรนด “KEIRA”  ของบริษัทยอย  
 

   สินคาในกลุม House Brand Product  
   บริษัทไดตอยอดธุรกิจดวยการผลิตสินคาหมวดเคร่ืองสําอาง ที่เปน House Brand Product ในลักษณะการจางผลิต 

(OEM) บริหารงานภายใตบริษัทยอยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งไดผลิตออกจําหนายเปน 2 กลุม
ผลิตภัณฑ คือ กลุมเมคอัพ ภายใตแบรนด “CLOUDA” และกลุมสกินแคร ภายใตแบรนด “KEIRA”  โดยเร่ิมตนจําหนายผาน
ราน STARDUST เปนหลัก และวางจําหนายในรานคาปลีก - คาสงในตลาดในประเทศ อาทิ เจเลง, GEMS EXHIBITION 
INTERNATIONAL (GEI), ROYAL THAI HERB (RTH) และอ่ืนๆ รวมทั้งจําหนายผานชองทางออนไลน อาทิ Facebook / 
Instagram / Line และท่ีสําคัญในปที่ผานมาบริษัทไดมุงขยายไปยังกลุมประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และ
เวียดนาม โดยปจจุบันมีตัวแทนจัดจําหนายทั้งคาปลีกและคาสงในนครเวียงจันทร ประเทศลาว 

 ท้ังน้ี สินคากลุมเมคอัพ แบรนด “CLOUDA” ภายใตแนวคิด “CLOUDA Everyday Makeup” ไดรับการการัน
ตีคุณภาพสินคาดวยรางวัลจากกลุมเวทีตางๆมากมาย ไดแก 

(1.1) สุดยอดมาตราฐานคุณภาพการพัฒนา  
 รางวัล THAILAND 30 PREMIER Biz Awards 2018  

 สุดยอด 30 ธุรกิจแหงป BRAND CLOUDA 
(1.2) กลุมเซเลปและบล็อกเกอรระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! และนิตยสารสุดสัปดาห  

 รางวัลจากนิตยสาร OK! ไดรับจํานวน 2 เวที ไดแก 
1) เวที OK! BEAUTY CHOICE  
 รางวัล BEST PERFECTING POWER   

  “Clouda Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder SFP20” 
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 ได รับรางวัลถึง 2 ปซอน (2017,2018) Hero Product แปงกันแดดคุมมัน เน้ือเนียน
ละเอียด ใหความสัมผัสท่ีสบายผิวไมเปนคราบ ดูเปนธรรมชาติ พรอมสารโจโจบารออยล
ชวยบํารุงผิวใหนุมชุมชื้น  

 รางวัล BEST PALETTE EYESHADOW 
  “Clouda Eyeshadow Palette Nude 2 Metallic” 

ไดรับรางวัลถึง 2 เวที ในป 2017 อายแชโดวพาเลท 12 เฉดสี สามารถแตงไดท้ังลุคกลาง
วันและกลางคืน ดวยเน้ือแมตตและเน้ือชิมเมอร เน้ือแนนติดทนไมรวงเปนผง โดย
ออกแบบมาเพื่อสีผิวสาวเอเชียโดยเฉพาะ ท้ังยังสามารถใชแตงค้ิวและไลด้ังไดอีกดวย  

 รางวัล BEST CLEANSING WATER  
  “CLOUDA Micellar 1 – Step Cleansing Water”  

ไดรับรางวัลในป 2018 เมกอัพรีมูฟเวอรใชงานงายแคสเต็ปเดียวจบ สามารถทําความ
สะอาดเคร่ืองสําอางและมลภาวะ พรอมสารบํารุงอยางทับทิมและคาโมมายล ซึ่งชวยลด
จุดดางดําบนใบหนา ใหความกระจายใส คืนความชุมชื้นใหผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว 

2) OK! BEST SUMMER BEAUTY HOT – LIST  
 รางวัล BEST HYDRATING SUNSCREEN  

  “Clouda Daily Sunscreen Total Product SPF 50PA +++”  
ไดรับรางวัลในป 2018 นวัตกรรมครีมกันแดดเน้ือเนียนนุมต้ังแตครั้งแรกท่ีสัมผัส ซึมเขาผิวไดดี 
เกล่ียงายเรียบเนียนไมเหนอะหนะ กันน้ํากันเหงื่อ  

  รางวัลจากนิตยสารสุดสัปดาหไดรับจํานวน 1 เวที ไดแก 
1) BEAUTY AWARDS  

 รางวัล BEST OF EYESHADOW READER’S VOTE  
  “Clouda Nude to Metallic Shadow Palette”  

  ไดรับรางวัลในป 2017 อายแชโดวพาเลท 12 เฉดสี สามารถแตงไดท้ังลุคกลางวันและ
กลางคืน ดวยเน้ือแมตตและเน้ือชิมเมอร เน้ือแนนติดทนไมรวงเปนผง โดยออกแบบมา
เพื่อสีผิวสาวเอเชียโดยเฉพาะ ท้ังยังสามารถใชแตงค้ิวและไลด้ังไดอีกดวย 

 รางวัล BEST OF LIPSTICK READER’S VOTE 
  “Clouda Lip Laday”  

ไดรับรางวัลในป 2017 ลิปสติกแบรนดไทยไมแพแบรนดนอก เน้ือกึ่งแมตต ชวยใหปากดู
เรียบเนียน  ไมแตกเปนรองหรือเปนคาบระหวางวัน  
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(2) “GIZMAN & MANGPONG” ธุรกจิค้าปลีกสนิค้ากลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ และสนิค้ากลุ่มแกด็เจท็  
จําหนายสินคาไลฟสไตลเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายที่ตองการสินคาที่ตอบสนองกับรูปแบบ

การดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย มีจํานวน 10 สาขา โดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตราน GIZMAN 
และ MANGPONG   

 
2.  โครงสร้างรายได้ 

โครงสรางรายไดของบริษัทในชวงที่ผานมาสามารถจําแนกไดดังนี้ 
         หนวย : ลานบาท 
 2561 2560 2559 

 จาํนวน สัดส่วน 
(%) 

จาํนวน สัดส่วน 
(%) 

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

รายไดจากการขายสินคา 209.13 94.84 253.66 96.01 306.17 96.41 
- กลุ่มผลิตภณัฑ์ความงาม 103.22 46.81 121.54 46.00 132.18 41.62 
- กลุ่มแก็ดเจ็ท 90.74 41.15 92.95 35.18 87.10 27.43 
- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 14.99 6.80 39.02 14.77 85.93 27.06 
- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 0.18 0.08 0.15 0.06 0.96 0.30 
รายไดคาเชาและบัตรสมาชิก 6.30 2.86 6.88 2.60 5.89 1.85 
รายไดอื่น ๆ 5.06 2.30 3.67 1.39 5.52 1.74 
รวม 220.49 100.00 264.21 100.00 317.58 100.00 

 
3.  ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งบริษัทได้แยกข้อมูลตามแต่ละสายผลติภัณฑ์ ดังนี ้
 (1)  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ ของแบรนด “STARDUST” และ สินคาในกลุม House Brand Product และ 

(2)  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของแบรนด “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมสินคากลุม
แก็ดเจ็ท และธุรกิจคาปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนตซอฟแวร 
 
  (1) ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ ของร้าน “STARDUST” และ สนิค้าในกลุ่ม House Brand Product  
           1)    ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

เปนสินคาประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอางภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ เพื่อจําหนายในราน STARDUST                 
ที่เปนแหลงรวมแบรนด Cosmetics ชั้นนําจากท่ัวโลกในราคาท่ีใครๆ ก็เอื้อมถึง และเปนเบ้ืองหลังความงามของผูหญิงทุกคน 
โดยแบงกลุมสินคาได ดังนี้ 

กลุม Makeup แปงทาหนา, ลิปสติก, รองพื้น อายไลนเนอร, บรัชออน, เปนตน 
กลุม Skin Care โลชั่นบํารุงผิว, Whitening Lotion เปนตน 
กลุม Hair Care แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเมนต, ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม, สเปรยจัดทรงผม, ยายอมสีผม เปนตน 
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กลุม Perfume น้ําหอมกล่ินตางๆ เปนตน 
กลุม Accessories ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เปนตน 

 

    (1)   นโยบายการคดัเลือกทําเลทีต่ัง้สาขา 

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกทําเลที่ต้ังสาขาในศูนยการคาชั้นนํา เนื่องจากศูนยการคาเปนศูนยรวมของสินคาและ
บริการ ซึ่งถือเปนแหลงที่นิยมในการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค 
 

       (2)   นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทเปนผูคัดเลือกสินคาจากซัพพลายเออร โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด ศึกษาเงื่อนไขในการจัดซื้อตางๆ  
เปรียบเทียบราคาขายของคูแขง แลวจึงกําหนดราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงอัตรากําไรขั้นตนที่สามารถทําไดเปนสําคัญ และ
เนนสรางกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือกระตุนการขาย 
 

       (3)   กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย 
บริษัทเนนการจัดจําหนายผานชองทาง Retail เปนหลัก เพื่อเปนการบริหารพื้นที่หนารานซึ่งเปนสินทรัพยที่ใชในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเกิดผลประโยชนสูงสุด และทําใหบริษัทสามารใชประสบการณในการบริหาร Shop (Retail Outlets) 
มาเปนแนวทางในการเลือกทําเลใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และสอดคลองกับสินคาและบริการท่ี STARDUST สง
มอบใหกับลูกคา สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ภาพรวมรายไดของป 2561 รวมรายไดจากการขายสินคาอยูที่ 209.13 
ลานบาท โดยกลุมสินคาผลิตภัณฑความงามซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัท ทํารายไดอยูที่รอยละ 46.81 เปนเงิน 103.22 ลาน
บาท ทั้งนี้ ราน STARDUST ยังคงเปนชองทางจัดจําหนายหลักสําหรับสินคากลุมสินคาผลิตภัณฑความงาม   โดยสามารถทํา
รายไดอยูที่รอยละ 98 และจากการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจเครื่องสําอาง ทําใหการแขงขันในตลาดตองใชกลยุทธทางดานราคา 
โดยการลดราคาสินคาลง จึงสงผลใหยอดขายลดลง 

 

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทในปที่ผานมา 
ราน 2561 2560 2559 

STARDUST 7 สาขา 8 สาขา 9  สาขา 
 

       (4)   กลยทุธ์การรกัษาฐานลูกคา้  
การรักษาฐานลูกคาเดิม หรือสรางการซ้ือซ้ําตอเนื่อง ถือเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการดํารงอยูของธุรกิจและการสราง

เสถียรภาพของรายได ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับกลยุทธในการรักษาฐานลูกคา ดังนี้ 
- การเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคา 
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 
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- 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 

 

     (5)   กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 
 -   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 รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธดวยการใชส่ือสังคมออนไลนในการใหขาวสารโปรโมชั่นของ STARDUST เพื่อให
ความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธและติดตอส่ือสารกับลูกคา เชน Facebook, Instagram, Line@ และ Line มากยิ่งขึ้น 
 

      (6)   ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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  
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กลุมที่ 3   Price Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ใชอยูแลวเปนประจําในราคาท่ีสมเหตุสมผลกับคุณภาพ 
สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว รับรูถึงคุณภาพสินคาแลว เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูในระยะเร่ิมตนทํางาน สินคาสําหรับ
ลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Makeup กลุม Skin Care เปนตน 
 
          2) การตลาดและการแขงขันเครื่องสําอาง 

(1)   สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางโลก 
ตลาดเครื่องสําอางมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ในป 2562-2566 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคฯ 

ไดวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและตลาดความงามจะเริ่มเปลี่ยนไปจากการใหความสนใจเรื่อง Wellness ไปสู holistic 
health หรือการดูแลสุขภาพแบบองครวม เนื่องจากตลาดทั่วโลกกําลังเขาสูเทรนดผูสูงอายุมากขึ้น ซึ่งผูบริโภคจะใหความ
สนใจและดูแลสุขภาพภายในมากขึ้น โดยจะเห็น 4 เทรนดสําคัญ ไดแก 1.ยอมรับสภาพรางกายที่เปนจริงมากขึ้น จาก
เดิมที่กระแสเรื่องของแอนตี้ เอจจิ้งมาแรง แตตอไปจะถูกใหความสําคัญนอยลงเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคเริ่มยอมรับ
ความจริงไดมากขึ้น และจะเห็นสินคากลุมความงามตางๆ นําเสนอความเปนธรรมชาติเพิ่มขึ้น  เทรนดที่ 2 การผสมผสาน
ระหวางสินคาความงามกับเทคโนโลยี โดยใชเทคโนโลยีดาน AI และ Big Data เขามาประมวลผลเพื่อใชออกแบบสินคา
ใหตรงความตองการของลูกคาเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งที ่ผานมาเริ่มเห็นในบางแบรนด เทรนดที ่ 3 ดานสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากกระแสโลกรอนที่เขามาสงผลใหอุณหภูมิและสภาพอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลง ไมสามารถกําหนดตายตัวได 
ดังนั ้นในอนาคตแบรนดจึงจําเปนที่ตองหาและดูแลวัตถุดิบเฉพาะสําหรับแบรนดเองเพื่อไมใหเกิดปญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ ดังนั้นจะเห็นแบรนดทั่วโลกใหความสําคัญเรื่องวิศวกรรมชีวการแพทย (Biomedical Engineering) เพิ่มขึ้น และ
เทรนดที่ 4 Co-Beauty ในอนาคตจะเริ่มเห็นการทํางานของกลุมแบรนดความสวยงาม หรือเครื่องสําอางผสมผสานกับ
เรื่องของเทคโลโลยีที่นํามาใชเปนเครื่องมือประกอบไมใชแคสวนผสม โดยตองการสรางรอยัลตีใหกับลูกคา ซึ่งตลาดใน
ประเทศไทยเริ่มเห็นการนํากระแสธรรมชาติเขามาเปนคียซักเซสแลว 

ทั้งนี้จะเห็นวาตลาดจีน ซึ่งปจจุบันเปนตลาดที่ใหญมากซึ่งมีมูลคากวา 2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ และจะ
เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จากการเติบโตดังกลาวจะมาจากกลุมผูบริโภคในประเทศจีนมีรายไดมากขึ้นและเลือกซื้อ
สินคากลุมสกินแครเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุมผูบริโภคจีนเชื่อวา การซื้อหรือใชสินคาสกินแครเปนเคร่ืองบงบอกถึงสถานะทาง
สังคม นอกจากนี้สาเหตุการเติบโตยังมาจากผูประกอบการกลุมสินคาความงามในประเทศจีนไดระดับคุณภาพการผลิต
มากขึ้นจากการเปน Domestic Brand จะกาวไปสูการเปนแบรนด International Standard มากขึ้น  

นอกจากนี้ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคฯ คาดตลาดสินคาความงามทั่วโลกทะยานพุงทะลุ 8 แสน
ลานดอลลารสหรัฐฯเติบโต 7.14% จับตาตลาดจีนโต 2 เทาตัว ชี้ 4 เทรนดป 2562 จากแอนตี้เอจจิ้งสูความงามแบบ
ธรรมชาติ และจากผลการวิจัยใหมของ Orbis พบวา ตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางทั่วโลกระหวาง ป 2562-2566 คาดวา
จะเติบโต 7.14% และมีมูลคาตลาดกวา 8 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยในป 2560 มีมูลคาตลาดรวม 
4,700 ลานดอลลารสหรัฐฯ แบงเปน สกินแคร 2,200 ลานดอลลารสหรัฐฯคิดเปนสัดสวน 47% ผลิตภัณฑบํารุงผม 846 
ลานเดอลลารสหรัฐฯ สัดสวน 18% เวชสําอาง 752 ลานดอลลารสหรัฐฯ สัดสวน 16% เครื่องสําอาง 658 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ 14% และอื่นๆ 5% 
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        (2)   สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางของไทย 
ขอมูลของสมาคมผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย พบวา ตลาดเครื่องสําอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเน่ือง 

โดยในป 2560 ที่ผานมามูลคารวมของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของไทยอยูที่ประมาณ 2.51 แสนลานบาท โดยแยกเปน ตลาด
ในประเทศสัดสวนรอยละ 66.9 และตลาดสงออกสัดสวนรอยละ 33.1 โดยตลาดเคร่ืองสําอางมีมูลคาสูงและมีแนวโนมที่จะ
เติบโตสูงในระยะขางหนาจากความตองการในตลาดเดิมที่ยังคงเติบโต รวมถึงความตองการในตลาดใหมๆ ที่ขยายตัว
ออกไป  ธุรกิจเคร่ืองสําอางเปนตลาดท่ีมีมูลคาสูงและมีการเติบโตตอเน่ือง  ขณะเดียวกันก็คอนขางเปดกวางใหผูประกอบการ
รายใหมๆ ที่สนใจไดเขาสูตลาด ดังนั้นการจะทําใหสินคาเปนที่นิยมทามกลางสินคาที่อยูในตลาดจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ผูประกอบการ SME จําเปนตองปรับตัวใหทันกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลง รวมทั้งหามาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการเขาสูตลาดมากขึ้น  

      ในขณะเดียวกัน กันตาร เวิรลดพาแนล เผยผลวิจัยตลาดเคร่ืองสําอาง ในเดือนเมษายน 2561 พบวา ความงามในไทย
ยังมีชองวางโตไดอีกมาก จากจุดปจจุบันที่มีการเขาถึง 48% ในขณะท่ีเกาหลีมีสัดสวน 85% โดยที่ออนไลนเขามาสรางแรง          
กระเพื้อมใหโตสูงขึ้น  และขอมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน คอลัมน Smart SMEs ธนาคารกสิกรไทย ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2561 ไดกลาวระบุถึง พลังของโซเชียลมีเดียและการแผขยายของสังคมเมือง ทําใหผูคนในยุคนี้ใสใจใน
ภาพลักษณของตัวเอง จึงใหความสําคัญกับการดูแลตัวเองกันมากขึ้น และกลาที่จะเลือกใชผลิตภัณฑที่ดีเพื่อเสริมแตงบุคลิก
ใหดูดีย่ิงขึ้น นั่นเปนสาเหตุใหตลาดเคร่ืองสําอางในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาอยูที่ประมาณ 
2.51 แสนลานบาท แบงเปนตลาดในประเทศ 1.68 แสนลานบาท เติบโต 7.8% โดยผลิตภัณฑดูแลผิว (skincare) ครองสวน
แบงตลาดมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนถึง 46.8% สวนการสงออกเคร่ืองสําอางไทยไปยังตลาดโลกมีมูลคาประมาณ 0.83 แสน
ลานบาท โดยมีตลาดสงออกหลักที่สําคัญไดแก อาเซียน ญี่ปุน และจีน  

ซึ่งจะเห็นวาภาพตลาดเคร่ืองสําอางไทยน้ันเปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดเคร่ืองสําอางโลก นั่นคือยังมีการเติบโต
อยางตอเน่ือง แตผูบริโภคมีการศึกษาผลิตภัณฑมากขึ้น เนนการบํารุงรักษาควบคูไปกับการเสริมสรางความสวยงาม รวมถึงผู
มีอิทธิพลดานความสวยงามยังเปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพอยู บริษัทฯ จึงตองสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางดานความแตกตางของสินคา เพื่อเขาถึงและสรางฐานลูกคา ไมวาจะเปนในดานสวนผสมหรือสูตรดานวัตถุดิบที่มี
การปรุงแตงสีกล่ินหรือการเพิ่มสารท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ และดานบรรจุภัณฑที่สวยงามโดดเดน รวมถึงการสรางการรับรูตรา
สินคาตอผูบริโภคอยางตอเนื่องผานทั้งการโฆษณาผานส่ือและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดในวงกวางมากที่สุด พรอมกับกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือใหกลยุทธทางการตลาดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสินคา House brand ภายใตแบรนด CLOUDA และ KEIRA ของบริษัทที่เนนในเรื่องของการ
บํารุงรักษาควบคูไปกับการสรางความสวยงาม ทั้งนี้ปจจุบันสินคาเครื่องสําอางของไทยภายใตตราสินคาไทยไดกลายเปน
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ยอมรับในระดับโลกเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ อันเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินคาจนได
มาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดมากขึ้น การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑที่
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทยที่นับวันจะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาด
ตางประเทศ ดวยจุดเดนเฉพาะตัวทั้งทางดานรูปลักษณและกล่ิน ประเทศไทยจึงมีความไดเปรียบในแงของความหลากหลาย
และความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสําอางนานาชนิด และมีโอกาสที่จะ
ขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศอยางมาก  
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           3)  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ ภายใตการบริหารงานของ CLOUDA  
  บริษัทนําเสนอภายใตรูปแบบรานคาปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซ้ือสินคา                       

ที่หลากหลายใน Supermarket รานสะดวกซ้ือและความต่ืนเตนของการชอปเคร่ืองสําอาง เปนรานเคร่ืองสําอางเฉพาะอยาง 
(Beauty specialty store) ที่มุงเนนการขายผลิตภัณฑเพ่ือความงามโดยเฉพาะ มีสินคาเก่ียวกับความงามทั้งหมดเกือบ 590 
แบรนด จํานวนกวา 21,600 SKUs จาก Supplier กวา 150 บริษัท ที่รูจักเปนอยางดีทั้งแบรนดในประเทศและตางประเทศ 
(Inter Brands) เชน อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุน จีน กลุมประเทศ CLMV ฯลฯ และยังมีแบรนดที่เปนทางเลือกซึ่งมีขายเฉพาะท่ี
ราน STARDUST เทานั้น อยางไรก็ตามในป 2561 เพื่อใหการบริหารพื้นที่ขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทไดทํา
การโฟกัสไปที่แบรนดที่สรางยอดขายมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายตอ ตร.ม.และลดจํานวนสตอกสินคาที่แตละ
สาขาตองสตอกใหมีปริมาณท่ีลดนอยลง  

ในสวนของ House Brand ในป 2561 บริษัทไดมีการเพิ่มรายการสินคา House Brand Product กลุม Make up ภายใต
ชื่อแบรนด “CLOUDA” โดยปจจุบันจัดจําหนายผานราน STARDUST เปนหลัก และมีการลงส่ือโฆษณาผานโทรทัศน ใน
ขณะเดียวกันไดมีการสงเสริมการขายผานชองทางออนไลน เชน Facebook / Line / Instagram มากขึ้น และการจัดโปรโมช่ัน
สินคาเปนชุด ภายใตแคมเปญ Give The Look  เพื่อใหลูกคาเลือกซื้อใหคนที่รัก ซึ่งจะสอดคลองกับ Holiday Season ทั้งนี้ยัง
มีการจางบล็อกเกอรเพื่อทําการรีวิวสินคา จํานวน 3 ราย และรวมเเคมเปญตางๆ กับทางศูนยการคา หรือ Supplier มากขึ้น 
และยังรวมถึง Distribution Channel (ชองทางการจัดจําหนาย) ตางๆ ที่ไดมีการติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง 

  

             4)  การบริหารสินคาคงคลัง 
  นอกเหนือจากการบริหารจัดการสาขาใหมีความนาสนใจและมีประสิทธิภาพแลว ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การบริหารจัดการสินคา เนื่องจากผลิตภัณฑของในกลุมเครื่องสําอางมีความหลากหลายในแง SKU 
ที่สูงมากขณะเดียวกันการสตอกสินคาในแตละ SKU ก็มีจํานวนช้ินที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแนวโนมการขาย นอกจากนี้ยังมี
ขอจํากัดในแงของวันหมดอายุ ซึ่งสวนใหญจะหมดอายุในระยะเวลา 2 - 5 ปนับจากวันที่ผลิต ดังนั้นบริษัทจึงตองกําหนด
นโยบายในการบริหารสินคาคงคลังใหสอดประสานกันระหวางคลังใหญ และคลังหนารานสาขาท้ังหมด เพื่อลดความเส่ียง
ของสตอกสินคาเกินความตองการของลูกคา รวมถึงความเส่ียงในการขายสินคาหมดอายุตอลูกคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทาง
ลบตอภาพลักษณของบริษัท รวมทั้งความเสี่ยงจากสินคาสูญหาย ซึ่งจะมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัทได โดยนโยบายที่
สําคัญในการบริหารสินคาคงคลัง คือ การควบคุมปริมาณสตอกสินคาผานสัดสวนสินคาคงคลังตอยอดขาย ติดตามการ
เคล่ือนไหวของสินคา โดยพิจารณาจัดโปรโมชั่นกระตุนการขายสําหรับสินคาที่ไม มีการเคล่ือนไหวเกิน 30 วัน หมั่น
ตรวจเช็คสตอคสินคาและอายุคงเหลือของสินคา และจัดโปรโมชั่นระบายสตอค และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงาน
ใหญเพื่อเขาตรวจสอบสินคาคงเหลือทุกสาขา ในป 2561 สินคาคงคลังมีสัดสวนที่ลดลง โดยบริษัทไดมีการเขาตรวจสอบทุก
สาขา อยางนอยสาขาละ 9 คร้ังตอป  
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(2)  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มสินค้ากลุ่ม
แกด็เจท็ และธุรกจิค้าปลีกสนิค้าโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ซอฟแวร์ 
 

      1)  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดควบรวมราน MANGPONG เขามาเปนสวนหนึ่งของราน GIZMAN โดยบริษัทอยูระหวาง

ดําเนินการกับสินคาคงเหลือ สวน Shop GIZMAN ไดสรางความหลากหลายของสินคา เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางครบถวน จึงมีการเพิ่มผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทที่เปนสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยี
และมีเอกลักษณภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ 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 
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 
 

บริษัทมีการปรับตัวทางดานกลยุทธทางการตลาดอยูเสมอ เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา ซึ่งจะสงผล
ตอผลประกอบการของบริษัทโดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้ 
     (1)   กลยทุธ์ดา้นสินคา้ 

เนื่องจากความตองการของผูบริโภคนั้นเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต สินคาดานเทคโนโลยีกลายมาเปนสวนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวัน บริษัทจึงคัดเลือกสินคาที่มีความแปลกใหมตรงกับกระแสนิยม หาซ้ือไดยากจากรานคาอื่น และมีการรับประกัน
สินคา จากผูผลิตและตัวแทนจําหนายเพื่อใหสินคาของบริษัทมีความหลากหลายสูง ไดแก กลุม Home Technology, กลุม 
Speaker, กลุม Wearable Device, กลุม Headphone และจางผลิตสินคาที่จําหนายเฉพาะในราน GIZMAN เพื่อสรางความ
แตกตางและสอดคลองกับธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต เชน GIZMAN Speaker, โคมไฟลายฮีโรในภาพยนตร เปนตน 
      (2)    กลยทุธ์การกําหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาจางผลิตใหสามารถแขงขันได สรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบริษัทและ
การประสานงานดานการตลาดกับผูจําหนายรายอื่นอยางใกลชิดเพื่อรวมมือกันสนับสนุนการขาย รวมมือกับสถาบันการเงินจัด
รายการผอนชําระสําหรับสินคาที่มีราคาสูง และทํา CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ  เปนตน 
     (3)    กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 

บริษัทมีการสรางความแตกตางใหกับสินคาโดยการใหบริการหลังการขาย โดยรับประกันคุณภาพสินคาที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกคาสามารถนําสินคามาเปล่ียนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหากพบวาสินคามี
ขอผิดพลาดจากการผลิต, พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลและใหบริการไดเปนอยางดี 
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      (4)   กลยทุธ์ในดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทไดจัดหาสินคาลิขสิทธิ์จากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อใหสินคาของบริษัทมีความหลากหลายสูง 

และเปนทางเลือกใหกับลูกคาของบริษัท  
       (5)   กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายในนาม Shop GIZMAN (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูรอบๆ กรุงเทพ และ
ตางจังหวัด ในศูนยการคา ชอปปงพลาซาที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปดสาขาที่ทํายอดขายไดนอยลง 
ในทําเล และศูนยการคาท่ีมีศักยภาพไมมีกําลังซ้ือ โดยการพิจารณาคัดเลือกปดสาขาอยางระมัดระวัง และคงเหลือเฉพาะ
สาขาท่ีมีความสามารถในการทํากําไรไดดี เพื่อใหยังคงมีหนารานใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาได นอกจากน้ีบริษัทยังคง
ดําเนินการขยายฐานลูกคา เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง มีรูปแบบการจัดโชวสินคาที่โดดเดนและนาซื้อ โดยมีทั้ง
รูปแบบ Brand Shelf และ Category Shelf และเปลี่ยนรูปแบบใหใหมและตามกระแสเสมอ โดยมีจุดประสงคเพ่ือเพิ่มความ
นาสนใจใหกับรานในฐานะหน่ึงในรานคาปลีกในใจของลูกคา ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี ทําใหในป 2561 ยอดขายสินคา
กลุมแก็ดเจ็ททํารายไดอยูที่ รอยละ 41.15 เปนเงินประมาณ 90.74 ลานบาท ทั้งนี้ Shop GIZMAN ยังคงเปนชองทางจัด
จําหนายหลักสําหรับสินคากลุมสินคาแก็ดเจ็ท โดยสามารถทํารายไดอยูที่รอยละ 99 ทั้งนี้ สินคากลุมแก็ดแจ็ทมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
โดยจะเห็นไดจากจํานวน Shop GIZMAN ที่ลดลงจากปกอน ถึง 3 สาขา แตรายไดลดลงเพียงรอยละ 2 
 

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา 
ราน 2561 2550 2559 

GIZMAN และ MANGPONG 10  สาขา 13  สาขา 14  สาขา 
 
นอกจากน้ี บริษัทเพิ่มความสะดวกใหลูกคา โดยบริษัทไดเพิ่มชองทางการจําหนายในเว็บไซตของ GIZMAN ที่ 

www.gizmanlifestyle.com และหรือเว็บไซตหลักของบริษัท www.mangpong.co.th  ตลอดจน Social Media ตางๆ เชน 
Facebook www.facebook.com/gizmanlifestyle / LINE : @gizmanlifestyle ซึ่งสามารถจะสนับสนุนการขายซึ่งกันและกัน
อีกดวย 
     (6)   กลยทุธ์การสือ่สาร 

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 
     (7)   ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

บริษัทแบงกลุมลูกคาเปาหมายโดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกคากลุม E-Shop 
ตามคุณคาของสินคาที่ไปตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต ออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

กลุมที่ 1  Small Price Seeker คือ ลูกคาที่ตองการสินคาแปลกใหมสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อความ
บันเทิง ในราคาที่สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงคุณภาพสินคาโดยไมสนใจ Brand เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูใน
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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 

กลุมที่ 4  กลุมผูบริโภคโดยตรง (End User) คือ บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินคาจาก Shop GIZMAN ลูกคากลุมนี้เปนสมาชิก
ของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกคามีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และลูกคาในกลุม Social Media อาทิ 
Facebook/ Instagram / LINE  ซึ่งลวนแลวแตมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับจากรานคาและสินคาของ
บริษัท 
   

      2)    สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน    
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 

ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทใหความสําคัญการบริหารพื้นที่ภายใน Shop GIZMAN ใหเกิดประโยชน ใหลูกคามีโอกาส
สัมผัสทดลองใชงานสินคา รับคําแนะนําการใชงาน และการใหความสําคัญกับการบริการ บริษัทใหความสําคัญกับการ
ใหบริการลูกคาท้ังกอนและหลังการขาย  มีการฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในตัวสินคา สามารถแนะนํา
สินคาใหแกลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีบริการหลังการขายหากพบสินคาชํารุด หรือบกพรองจากการผลิต สามารถเปล่ียน
หรือคืนไดในระยะเวลาที่กําหนด มาเปนจุดแข็งที่เหนือกวาผูจําหนายรายอ่ืน 
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ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ หรือ ครบวงจร (Full e-commerce) 
และส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เพื่อสรางชองการขายสินคาและบริการ ลดคาใชจายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของบริษัท พรอมทั้งทดแทนยอดขายรานคาปลีก และสัดสวนรานที่หมดสัญญาและใกลหมดสัญญา  

อีกทั้ง บริษัทฯ ไดรวมกับ Marketplace เพื่อวางขายสินคาของบริษัท เชน LAZADA 11 Street Shopee และ JD.com 
ซึ่งเปนเว็บไซตส่ือกลางการติดตอซ้ือ-ขายของสินคาทั่วไป โดยการกระตุนยอดขาย ดวยการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
(promotion) เชน การทําโปรโมชั่น “Super Combo” และนําสินคากลุม Gadgets มาขายผานออนไลน E-Marketplace 
(Electronic Marketplace) เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดลูกคาใหมาซื้อสินคาของบริษัทฯ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย นอกจากน้ี
บริษัทยังไดจัดหา Blogger ที่ดึงดูดใหลูกคาเขาไปชมเว็บเพื่อกระตุนยอดขาย ซึ่งก็เปนอีกชองทางหนึ่งในการจัดจําหนาย จึงทํา
ใหราน GIZMAN และ MANGPONG มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการปรับกลยุทธดังกลาว  
 

       3)   การจัดหาผลิตภัณฑ 
สําหรับ Shop ZIGMAN ซึ่งเปนสินคากลุมแก็ดเจ็ท บริษัทฯ ไดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมี

เอกลักษณ สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนาย ภายใตเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนคืนได และมีการทําการตลาดรวมกัน สามารถแบงออกไดเปน 2 
ประเภท ดังนี้ 

 

         (1)  สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของคู่คา้รายอืน่ๆ 
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 โดยมุงเนนการนําสินคาที่สามารถเปล่ียนคืนกับคูคาไดเขามา
จําหนาย ตลอดจนการสอบถามจากลูกคาเพื่อจัดหาสินคาใหไดตรงความตองการอยางครบถวน ทั้งนี้  
         (2)  การบริหารสินคา้คงคลงั 

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินคาโดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหารการ
ขายหนาราน และระบบรายงานการขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดาน
การสต็อกสินคา กระแสเงินสดในการลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับ
กลุมเปาหมาย นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลัง ดวยการติดตามยอดขายสินคา โดยแตละสาขาจะสง
ขอมูลการขายสินคาใหสํานักงานใหญทุกส้ินวันทําการ เพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูลในการบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ 
และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญเพื่อเขาตรวจสอบสินคาคงเหลือทุกสาขา โดยในป 61 บริษัทฯ ไดมีการเขา
ตรวจสอบทุกสาขา อยางนอยสาขาละ 9 คร้ังตอป  
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(3) การบริหารจดัการภายในบริษัท

(4) การบริหารจดัการดว้ยระบบสารสนเทศ
บริษัทใหความสําคัญในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟทแวรคอมพิวเตอรใหมๆมาใชในการบริหาร

จัดการภายในองคกร โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse 
Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management แ ล ะ  Human 
Resource System มาใชในการบริหารจัดการสวนงานตางๆ นับต้ังแตการจัดซื้อ การบริหารสินคาคงคลัง การกระจายสินคา 
ไปจนถึงการบริหารรานคา ลูกคา บุคลากร และบันทึกขอมูลทางบัญชี โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลทุกระบบเขาดวยกัน เพื่อให
สามารถสอบยันและตรวจสอบกันได และสามารถนําขอมูลตางๆ มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจใหมี
ความเหมาะสมและทันทวงที 

บริษัทควบคุมและจัดการสินคาในคลังสินคาดวยระบบ Management Information System (MIS) ในการบันทึก
ขอมูลและจัดการสินคาที่จัดเก็บในคลังสินคา ไดแก การรับสินคา การจายสินคา การจัดสินคาเพ่ือสงใหสาขา และบันทึก
รายการเคล่ือนไหวของสินคา 

ภายหลังจากการคัดเลือกสินคาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในสวนของการจัดหาผลิตภัณฑนั้น บริษัทจะดําเนินการ
ส่ังซื้อสินคา รับสินคาเขาคลังสินคา กระจายสินคาไปยังจุดจําหนายตางๆ เพื่อจําหนายใหแกลูกคาผานระบบการบริหารจัดการ
หนาราน และทําการรับคืนสินคากลับเขาสูคลังสินคาเม่ือครบกําหนดอายุการขาย 

(5) การตรวจสอบการปฏิบติังานสาขา
บริษัทใหความสําคัญในการตรวจสอบความมีตัวตนของสินคาคงคลัง ณ จุดจําหนายตางๆ เพื่อปองกันความเส่ียงอัน

อาจจะเกิดขึ้นไดจากการสูญหายของสินคาคงคลัง ซึ่งเปนสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดมีการ
จัดต้ังแผนกตรวจปฏิบัติงานสาขา ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของพนักงานที่ประจําอยูในสาขาตางๆ ซึ่งมีหนาที่หลัก 3 ดาน 
คือ 

ระบบสารสนเทศ 

รับสินคาเขาคลัง 

การบริหารจัดการหนาราน 

การรับคืนสินคาจากสาขา 

การกระจายสินคาไปยังสาขา 

การจัดซื้อสินคา 
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a) การเขาตรวจสาขา : โดยเขาตรวจนับสินคาคงเหลือ การรับ-คืนสินคาจากสาขา และเงินสดยอยของแตละสาขา 
ฝายตรวจสอบปฏิบัติการกําหนดการเขาตรวจประจําเดือนและแจงใหสาขาทราบเพ่ือจัดระเบียบสินคาภายใน
ราน และทําการตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือที่มีอยูจริงในสาขาเทียบกับขอมูลในระบบสินคาคงคลัง 

b) รายงานขอมูลสินคาสูญหาย : โดยสงขอมูลสินคาสูญหายใหกับฝายบัญชีเพื่อปรับยอดสินคาคงเหลือใหถูกตอง 
รวมทั้งสรุปรายงานขอมูลสินคาสูญหายใหกับผูบริหารและฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อประเมินผลการทํางานของ
พนักงานในสาขา 

c) ตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน : โดยตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินคา พรอมกับแจงผูบริหารและฝาย
ทรัพยากรมนุษยในกรณีที่พบความผิดปกติ 

ทั้งนี้ กรณีที่แผนกตรวจปฏิบัติการสาขา ทําการตรวจนับสินคาคงคลังที่มีอยู ณ สาขา และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐานขอมูลแลว พบวามีการสูญหายเกินอัตราท่ีบริษัทกําหนด พนักงานขายท่ีสาขาจะตองเปนผูรับผิดชอบ และหากสาขาใดมี
ยอดสินคาสูญหายตํ่ากวาเกณฑจะไดรับผลตอบแทนจากการทํางานเพิ่มขึ้น การกําหนดหลักเกณฑดังกลาว สวนหนึ่งเพื่อ
กระตุนใหพนักงานขายท่ีสาขาใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีถูกตอง ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดในเร่ืองการ
สูญหายของสินคาคงคลังลงได 
 
4.       ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ไมมี - 
 
5.       งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

-  ไมมี - 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

 

ปัจจัยความเส่ียง 
 
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

ความเส่ียงจากการเกดิสนิค้าล้าสมัย 
ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสินคาที่บริษัทจําหนายมี

ความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก  จึงมีความเปนไปไดสูงที่อาจจะมีสินคาคางสต็อกและไดรับความนิยมนอยลง             
ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับการจัดการเรื่องดังกลาว โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 ไดต้ังสํารองสินคากลุมหนังและเพลงทั้งหมดที่
ไมสามารถคืนได ที่ไมมีการเคล่ือนไหวทั้งจํานวน เพื่อลดผลกระทบตอบริษัทหากสินคาดังกลาวไมสามารถขายไดในอนาคต 
โดยสินคากลุมหนังและเพลงท่ีมีการขายอยูในปจจุบันนั้น เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินคาคือบริษัทสามารถคืนสินคาที่ไมสามารถ
จําหนายไดทั้งหมด เผ่ือปดความเส่ียงเก่ียวกับสินคาลาสมัยคางสตอกที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

สําหรับสินคาในกลุมผลิตภัณฑความงาม และกลุมแก็ดเจ็ท บริษัทกําหนดนโยบายในการบริหารสินคาโดยจํานวนใน
การส่ังซื้อในแตละคร้ังจะเปนไปตามหลักความเปนไปไดของตลาด ไมเนนเก็บสต็อกสินคามากเกินความจําเปน โดยเฉพาะ
สินคาในกลุมผลิตภัณฑความงามท่ีมีอายุใชงาน โดยบริษัทไดมีการเฝาติดตามอายุของสินคาคงเหลือทั้งบริษัทอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงภาระของสินคาคางสต็อกมาโดยตลอด จึงเรงพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินคาที่ทันสมัย โดย
เชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบรายงานการขาย เขาดวยกัน
อยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา
ไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงินสดในการลงทุนของสินคา 
เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย 
 

ความเส่ียงจากการที่สนิค้าสูญหาย 
จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจคาปลีกสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมแก็ดเจ็ท และธุรกิจคา

ปลีกสินคากลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต โดยสินคาที่จําหนายมีทั้งขนาดเล็กและสินคาที่มีราคาสูง จึงมีความเส่ียงในการสูญหาย
ของสินคาได เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก  ดวย
การเฝาระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดใหมีการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในทุกสาขา นอกจากน้ีบริษัทยังไดมีการจัด
ทีมตรวจนับสินคาเขาตรวจนับสินคาทุกสาขาอยางนอยสาขาละ 9 คร้ังตอป ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิมความแมนยําในการ
บริหารจัดการสินคาคงเหลือแลว ยังเปนการกระตุนใหพนักงานสาขามีความระมัดระวังในการดูแลสินคามากขึ้นดวย 
 

ความเส่ียงในการลงทุนสาขา 
ณ ส้ินป 2561 บริษัทมีรานคากระจายอยูในศูนยการคาชั้นนํา รวมท้ังส้ิน 17 สาขา ซึ่งสามารถทํารายไดจากการ

จําหนายสินคาในป 2561 เปนจํานวน 206.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 93.61 ของรายไดรวม ทั้งนี้ ในป 2561 ที่ผานมา
บริษัทมุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการใหบริการของจุดจําหนายของบริษัทที่มีอยูทั่ว
ประเทศ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไรของแตละสาขาอยาง
ใกลชิด  นอกจากน้ี บริษัทยังไดมุงเนนการเพิ่มรายการสินคากลุมผลิตภัณฑความงามและสินคากลุมแก็ดแจ็ทใหมีความ
หลากหลายของสินคามากขึ้นซึ่งยังเปนการขยายฐานลูกคากลุมใหมๆ 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 39 ป แสดงใหเห็นถึงความผูกพันตอองคกร และความตั้งใจในการประกอบ
กิจการใหมีการเติบโตกาวหนาอยางตอเน่ืองในฐานะผูบริหารและผูถือหุนใหญที่มีเสียงขางมากในกิจการ นอกจากน้ีบริษัทไดมี
การจัดโครงสรางองคกรท่ีเปนระบบและการจัดการใหมีลักษณะการดําเนินธุรกิจดวยการกระจายอํานาจใหผูบริหารอื่นๆ มีสวน
รวมในการบริหารและตัดสินใจ 
 
2. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

 
ความเส่ียงกรณีมีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากบริษัทมีผูบริหารที่เปนผูถือหุนรายใหญ คือ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร (ผูบริหารและพนักงาน)  ซึ่งถือหุน
ในบริษัท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จํานวน 251,293,800 หุน คิดเปนรอยละ 25.70 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทซึ่งไมถึงรอยละ 50 จึงไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ได อยางไรก็ดี  ถึงแมกลุมนางกิตต์ิยาใจ  
ตรีเอกวิจิตร จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียงคอนขางมาก  แตกลุมนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณ              
ที่จะทําใหบริษัทมีการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน 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 ซึ่งคะแนนในปที่ 
2561 ท่ีผานมา พบสถิติขอมูลที่นาสนใจ ระดับผลคะแนนในภาพรวมของการประเมิน จํานวน 657 บริษัท มีมูลคาสูงขึ้นเปน
รอยละ 92.42 สูงกวา คาเฉล่ียในป 2560 ซึ่งเคยยืนอยูที่ระดับรอยละ 91.97 แมวาเกณฑการประเมินจะมีความเขมขนขึ้นก็
ตาม อันสะทอนถึงการเอาใจใสตอการเปดเผยขอมูล และการใหความเทาเทียมกันของผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามเกณฑเปาหมาย
ของโครงการฯ 

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

ความเส่ียงจากการที่บริษัท มีขาดทุนสะสมจาํนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลในอนาคตอันใกล้ 
สําหรับผลประกอบการป 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 65.30 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่            

31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,402.78 ลานบาท ทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดตามกฎหมาย และ              
ผูถือหุนมีความเส่ียงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 

อยางไรก็ดีบริษัทยังคงท่ีจะเพ่ิมผลิตภัณฑ  House Brand กลุมเมคอัพภายใตแบรนด “CLOUDA” ใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งก็ไดรับการตอบรับที่ดีจากกลุมลูกคาเปาหมาย สงผลใหยอดขายสินคา House Brand ภายใตตราสินคา 
CLOUDA มีการเติบโตอยางเน่ือง จากการขยายชองทางจําหนายไปในชองทางออนไลนที่เพิ่มมากขึ้นในปที่ผานมา อีกท้ัง 
บริษัทก็ยังคงมีแผนงานท่ีจะขยายธุรกิจไปยังสินคาหมวดอื่นๆ ที่เปนความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น โดยเปนสินคา
จําพวกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนความแข็งแกรงของบริษัทอยางตอเน่ือง ซึ่งคาดวาการ
ดําเนินการดังกลาว จะชวยทําใหบริษัทสามารถทยอยลดผลขาดทุนสะสมลงได  
 



42 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

รำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกัน 
 
บุคคล/นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  : 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 390.00 บาทตอตารางเมตร 
เนื้อที่รวม 1,190 ตร.ม. แตเนื่องจากในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยได
ขอปรับลดพื้นที่ เชา คงเหลือเน้ือที่ รวม  860 ตร.ม . ในอัตราคาเชา 
195.00 บาท และอัตราคาบริการ 195.00 บาท คงเดิม คิดเปนอัตราคา
เชาเดือนละ 167,700.00 บาท และคาบริการเดือนละ 167,700.00 บาท  
- คิดอัตราคาเชา 2,012,400.00 บาท, คาบริการ 2,201,400.00 บาท, 

คาภาษีโรงเรือน 309,473.90 บาท, คาน้ํา-คาไฟ 996,562.64 บาท 
รวมทั้งส้ิน 5.33 ลานบาท 

- มีเงินประกันการเชาอาคารซึ่งจะไดรับคืนเม่ือสัญญาส้ินสุด  
เงินประกันการเชาอาคาร 3 เดือน จํานวนท้ังส้ิน 1.00 ลานบาท 
 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล                             :    
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ                         : 
 

ลักษณะเปนอาคารสํานักงาน และมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บสินคา 
(คลังสินคา) อยูในพ้ืนที่เดียวกันและมีพื้นที่ปดสําหรับขึ้นลงสินคาทําให
งายตอการบริหารจัดการ  
 
กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ ทั้งในดานการบริหารงานและดานธุรกิจ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเร่ืองรายการคาเชาอาคาร

สํานักงาน และคลังสินคา ซึ่งราคาคาเชาเปนราคาที่สมเหตุสมผล ถือเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ  

 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนได
สวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็น
เก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนาคตบริษัทอาจมีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวของ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการทํา

รายการระหวางกันโดยคํานึงถึงความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีรายการระหวางกันกับ
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวของและอาจกอใหเกิดความขัดแยง บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชี
ของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือ
จําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชี รับอนุญาตแหงประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี  ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  

อยางไรก็ตามบริษัทไมมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทที่มิไดเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ เชน 
การกูยืมเงิน การเปนตัวแทนขายสินคา เวนแตมีความจําเปนและกอใหเกิดประโยชน ตอบริษัท ทั้งนี้  บริษัทจะให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการ
ทํารายการ รวมถึงจัดทําเปนสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาในระดับที่เหมาะสม 

สําหรับรายการระหวางกันในปจจุบันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทที่เก่ียวของ คือ บริษัท ปยวรรพทา 
จํากัด  โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้ 

 
ประเภทรายการ นโยบาย 

รายการเชาสถานท่ีประกอบกิจการของบริษัท มีกําหนดอัตราคาเชาและระยะเวลาเชาในระดับที่เหมาะสม
และชัดเจน โดยคํานึงราคาตลาดเปนหลัก 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) แตงต้ังโดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ 
ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ          
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายธะเรศ  โปษยานนท  กรรมการอิสระ และ นางทัธนา  รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 
เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 
ในป 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดมีการประชุมในป 2561 รวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง ในการ

ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหกรรมการท่ีพน
ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เนื่องจากเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด และไมขัดตอขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล  รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก และ
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 
เปนการลวงหนามายังบริษัท ผานชองทางการติดตอของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา   

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งเปนผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฎิบัติหนาท่ี
อยางเต็มที่ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  โดยมีรายละเอียดตามท่ีเปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

 
ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง 

รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยาง
เหมาะสมแลวและไดรายงานผลการประชุมทุกคร้ังใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบทุกครั้ง  

 
 
 
       (นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ) 

          ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และกำรจัดกำร

โครงสร้างการถือหุ้น 

1. จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

ทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท (หน่ึงพนัสีร้่อยเจ็ดสิบลา้นสามแสนสามหมืน่สีพ่นัเกา้ร้อยสิบสามบาทถว้น)

ชําระแลว 977,759,684 บาท (เการอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยแปดสิบส่ีบาทถวน)
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 977,759,684 หุน (เการอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยแปดสิบส่ีหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยบริษัทไมมีการออกหุนประเภทอ่ืน นอกจากหุนสามัญ

2. ถือหุ้น
(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ผูถือหุน 10 ลําดับแรกของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ

วันที่ 24 ธนัวาคม 2561 รายชื่อ มีดังนี้ 

ช่ือ – นามสกุล 
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร\1 251,293,800 25.70
2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\2 85,967,356 8.79
3. นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ\3 30,000,000 3.07
4.  นายณัฐพล จุฬางกูร 50,796,400 5.20
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 40,231,900 4.11
6.  บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด\4 22,200,000 2.27 
7.  นายฉัตรชัย วงศสกุลชัย 19,680,500 2.01 
8.  นายไพรัตน จึงพิริยะ 13,900,000 1.42
9.  นายสุเมธ มโนสุทธิ 13,800,000 1.41
10.  นายสมบัติ พานิชชีวะ 13,000,000 1.33

รวมการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 540,869,956 55.31 
ผูถือหุนรายยอยอื่น 436,889,728 44.69 

รวม 977,759,684 100.00 
   หมายเหต ุ 1.นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2.นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และเป็นบตุรของนางกิตต์ิยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

3.นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และเป็นบตุรของนางกิตต์ิยาใจ

ตรีเอกวิจิตร และ 

4.นายวิทูร มโนมัยกุล เปนตัวแทนจาก บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อนิเตอรเนช่ันแนล อินดัสตร้ี จํากัด เขามาเปนกรรมการของ

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จากมติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
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(2) การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
การถือหุนของกรรมการและผูบริหารของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 24 ธนัวาคม 2561

ดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 รวมจํานวน 
หุน / (ลด) 
ระหวางป  

(หุน) 

จํานวนหุน (หุน) รวมสัดสวน 
การถือหุน 

(%) 

จํานวนหุน (หุน) รวมสัดสวน
การถือหุน 

(%) 
กรรมการ /
ผูบริหาร 

คูสมรสและบุตร 
ท่ียังไมบรรลุ 
นิติภาระ 

กรรมการ /
ผูบริหาร 

คูสมรสและบุตร 
ท่ียังไมบรรลุ 
นิติภาระ 

กรรมการอิสระ 

1. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล - - - - - - -

2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ - - - - - - -

3. นายธะเรศ โปษยานนท - - - - - - -

4. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง 10,000 - 0.00 10,000 - 0.00 -

5. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา - - - - - - -

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
6. นายวิทูร มโนมัยกุล 2,000,000 - 0.02 2,000,000 - 0.02 - 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
7. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 251,293,800 - 25.70 251,293,800 - 25.70 - 

8. นางสาวณลันรัตน นันทนนส 85,967,356 - 8.79 85,967,356 - 8.79 - 

9. นายปยวรรพทา   ตรีเอนกวนิศ 30,000,000 - 3.07 30,000,000 - 3.07 - 

ผู้บริหาร 
10. นางทองอยู ถาวรสกุลชัย 30,000 - 0.00 30,000 - 0.00 -

11. นางสาวสิริมา      ขับสนิท - - - - - - -

(3) บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายละเอียดของบริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งบริษัทประกอบประกอบกิจการโดยการถือหุนและ

เปนบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้  
  (3.1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

          ทุนจดทะเบียน     5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
          ชําระแลว            5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
          เปนหุนสามัญจํานวน        500,000 หุน (หาแสนหุน) 
          มูลคาที่ตราไวหุนละ         10.00 บาท 
          โดยบริษัทไมมีการออกหุนประเภทอ่ืน นอกจากหุนสามัญ 
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                 (3.2)  รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
               ผูถือหุนของ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่มีรายช่ือปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท             

ณ   วนัที่ 31ธนัวาคม 2561 รายช่ือ มีดังนี้ 

ช่ือ – นามสกุล 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนหุ้น         ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 495,500 99.10 
2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1 1,500 0.30 
3. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท 1,500 0.30 
4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ 1,500 0.30 

รวม 500,000 100.00
หมายเหต ุ  1. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์  เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และเป็นบตุรของ  

นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอก วิจิตร  

(4) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)
-ไมมี-

3. การออกหลักทรัพย์อ่ืน
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของบริษัทฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 692,583,728 บาท  โดยการออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 
1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(ก) รองรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 300,000,000 หุน 
(ข) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (MPG-W1) จํานวน 292,583,728 หุน  
(ค) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (MPG-W2) จํานวน 100,000,000 หุน  

           โดยดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,570,334,913 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,570,334,913  หุน         
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

           เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ของบริษัทยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวนไมเกิน 100,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก
ใหแกนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรจากการ
ขายใหนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไมคิดมูลคา ในอัตราการใชสิทธิ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซ้ือหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  หุนละ 2.10 บาท (MPG-
W2) และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ  บริษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท  จากเดิม 1,570,334,913 
บาท  เปน 1,470,334,913 บาท  โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท โดยไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเปน 1,470,334,913 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,470,334,913  
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 
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 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 โดยสรุปผลการใชสิทธิ ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 กําหนดวันใชสิทธิ 30 พฤศจิกายน 2558  มีผูใชสิทธิจํานวน 0 ราย คิดเปนจํานวน 0 หุน 
คร้ังที่ 2 กําหนดวันใชสิทธิ 31 พฤษภาคม  2559  มีผูใชสิทธิจํานวน 0 ราย คิดเปนจํานวน 0 หุน 
คร้ังที่ 3 กําหนดวันใชสิทธิ 30 พฤศจิกายน 2559  มีผูใชสิทธิจํานวน 0 ราย คิดเปนจํานวน 0 หุน 
คร้ังที่ 4 กําหนดวันใชสิทธิ 31 พฤษภาคม  2560  มีผูใชสิทธิจํานวน 0 ราย คิดเปนจํานวน 0 หุน 
คร้ังที่ 5 กําหนดวันใชสิทธิ 30 พฤศจิกายน 2560  มีผูใชสิทธิจํานวน 0 ราย คิดเปนจํานวน 0 หุน 
คร้ังที่ 6 กําหนดวันใชสิทธิ 1 มิถุนายน 2561 (คร้ังสุดทาย) มีผูใชสิทธิจํานวน 2 ราย คิดเปนจํานวน 2,499 หุน 
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โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ควบคุมดูแลบริษัทใหญและบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ของบริษัท โดยดําเนินการภายใตมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสรางการกํากับดูแล
กิจการ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแล โครงสรางการปฏิบัติงานและหนาที่ของหนวยงานการกํากับดูแล และนโยบายกลางในการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด โดยบริษัทยอยจะดําเนินงาน
เสมือนหนวยกลยุทธทางธุรกิจหนึ่ง (Strategic Business Unit) รับผิดชอบงานดานการตลาด การดําเนินธุรกรรม ตลอดจนการ
ควบคุมการผลิต   

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับและควบคุมกิจการหลัก
ของบริษัท รวมท้ังแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยและมอบหมายหนาที่ตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามภารกิจและงาน
เฉพาะดาน โครงสรางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท อีกจํานวน 4 คณะ 

ประกอบดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  (4) คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ังผูบริหาร
เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการบริษัทและบริษัทยอยภายใตนโยบายและแผนงานซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

    1.1   องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีกรรมการที่เปนสุภาพสตรี จํานวน 3 ทาน และ

สุภาพบุรุษจํานวน 6 ทาน การสรรหาและเลือกต้ังกรรมการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของ
บริษัท ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีองคประกอบสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนจัดใหมีองคประกอบท่ีมีความหลากหลาย ทั้งในดานอายุ เพศ ความรู 
ความชํานาญ ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามกลยุทธในการดําเนินธุรกิจและความสําเร็จของบริษัท และ
คุณสมบัติที่สําคัญอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ ดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน
(2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
กรรมการอิสระ จํานวน 5 ทาน คิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งคิดเปนรอยละ 55.56

ของกรรมการทั้งหมด (การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดแสดงไวใน  ขอ 9.3.1 กรรมการอิสระ) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีรายนาม จํานวนการเขารวมประชุมกรรมการบริษัท รวม 5 คร้ัง 

และการประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง รวมถึงจํานวนปที่เปนกรรมการ ดังนี้
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

จํานวนเวลาเขา
รวมประชุม 
(รอยละ) 

การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. นายจักรกฤศฏ์ิ
พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 5/5 100 1/1 

2. นายนรินทร   โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ 5/5 100 1/1 
3. นายธะเรศ
โปษยานนท

กรรมการอิสระ 5/5 100 1/1 

4. นางทัธนา   รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 5/5 100 1/1 
5. นายณรงคศักด์ิ สนเผือก\1
นายอภิวุฒิ         พิมลแสงสุริยา\2 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

1/1 
2/2 

100 
100 

- 
- 

6. นายวิทูร  มโนมัยกุล กรรมการ 5/5 100 1/1 
7. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร กรรมการ 5/5 100 1/1 
8. น.ส.ณลันรัตน  นันทนนส กรรมการ 4/5 80 1/1 
9. รศ.สุธรรม   อยู
ในธรรม\3

นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ\4

กรรมการ 
กรรมการ 

3/3 
- 

 100 
- 

1/1 
  1/1\5 

หมายเหตุ   

1. นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก ลาออกต้ังแตวันที่ 5 มีนาคม 2561

2. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ จากท่ีประชุมผูถือหุน ประจําป 2561 โดยมีผลวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อ

ทดแทนนายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทคงเหลืออยูถึงวันที่ 27 เมษายน 2562 

3. รศ.สธุรรม อยู่ในธรรม ลาออกต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2561

4. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 โดยมีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน

2561 เพื่อทดแทน รศ.สธุรรม อยู่ในธรรม ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทคงเหลืออยูถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 

5. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ได้เขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ในฐานะผู้บริหารของบริษัท

    1.2   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นางสาวณลันรัตน นันทนนส และ 

นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

    1.3   วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 
ในแตละปกรรมการบริษัทตองหมุนเวียนออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ โดยใน

การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน      
ผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี (Good Corporate Governance Policy) 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดย
มิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
3) ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายตามนโยบายที่ไดรับ

มอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เร่ืองที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือ
ขอบังคับบริษัท การเพ่ิมทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทํารายการที่เก่ียวโยงและการซื้อหรือขายสินทรัพยที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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

2. ผู้บริหาร
ผูบริหาร ของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบไปดวยผูบริหารจํานวน 

5 ทาน ดังนี้ 
รายนามคณะผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นางกิตติ์ยาใจ         ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการรบริหาร และ (รักษาการ) รองประธานกลุมงานปฏิบัติการ 
2. นางสาวณลันรัตน   นันทนนส ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นายปยวรรพทา      ตรีเอนกวนิศ ประธานเจาหนาที่บริหาร (รักษาการ) และ ประธานกลุมงานการตลาดและขาย 
4. นางทองอยู             ถาวรสกุลชัย รองประธานกลุมงานบัญชีและการเงิน 
5. นางสาวสิริมา         ขับสนิท Financial Controller 

หมายเหต ุ ผูบ้ริหารลําดบัที ่1-5 เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหาร ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและ

ขนาดรายการในปจจุบัน 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

3) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงานใหคณะ
กรรมการบริหาร

4) ดําเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธรุกิจแผนธุรกิจ  และ
กลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว

5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีการมอบอํานาจ
ดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทและไมรวมถึงการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลงเขาทํารายการที่
เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามความหมายท่ี
กําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องน้ันๆ

3. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงต้ัง นางทองอยู ถาวรสกุลชัย  

ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ ทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ในการดูแลให
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัท  และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทมีเลขานุการบริษัท ดังนี้ 

- นายณรงคศักด์ิ สนเผือก ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และลาออกจากตําแหนง
ดังกลาวต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 

- นางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 และลาออกจากตําแหนง
ดังกลาวต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

- นางทองอยู ถาวรสกุลชัย  ไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
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หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (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 ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท
1) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงขอพึงปฏิบัติดาน

การกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย
2) ดูแลและติดตามใหคณะกรรมการ และฝายจัดการมีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ

รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญให
คณะกรรมการทราบ

3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัท ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุน
4) จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัทฯ
5) จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
6) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตางๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ
7) ส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย



54 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

ผังองคกร บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบภายใน

สํานักเลขานุการบริษัท

รองประธานกลุ่ม
บัญชีและการเงิน

รองประธานกลุ่ม
งานปฏิบัติการ

รองประธานกลุ่ม
งานขายและการตลาด
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ

1)  คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการ และอยูในระดับท่ีเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ในวงเงินไมเกิน  3,000,000  บาท ทั้งนี้ในป 25611 บริษัทจายคาตอบแทนใน
รูปแบบเงินประจําตําแหนงและ    คาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ รวม เปนเงิน  
1,741,899.29 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
กรรมการ
บริษัท 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ
บริษัท 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
รวม  

(บาท : ปี) 
1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานคณะกรรมการ 240,000.00 100,000.00 - 340,000.00 
2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ 180,000.00 40,000.00  80,000.00 300,000.00 
3. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการอิสระ 180,000.00 40,000.00 40,000.00 260,000.00 
4. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ  180,000.00 40,000.00 40,000.00 260,000.00 
5. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ  100,000.00 40,000.00 - 140,000.00 
6. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ  100,000.00 30,000.00\6 - 130,000.00 
7. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา\1 กรรมการอิสระ 68,055.83 20,000.00 - 88,055.83 
8. นางสาวณลันรัตน นันทนนส กรรมการ  100,000.00 20,000.00\6 - 120,000.00 
9. นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ\2 กรรมการ 13,333,86 - - 13,333.86 
       กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ 
1. นายณรงคศักด์ิ สนเผือก\3 กรรมการ 18,010.20 10,000.00 - 28,010.20 
2. รศ.สุธรรม อยูในธรรม\4 กรรมการ   42,499.40 20,000.00 - 62,499.40 

รวม 1,221,899.29 360,000.00\5 160,000.00 1,741899.29 
หมายเหต ุ  

1. นายอภิวฒิุ พิมลแสงสริุยา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ จากท่ีประชุมผูถือหุน ประจําป 2561 โดยมีผลวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อ

ทดแทนนายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทคงเหลืออยูถึงวันที่ 27 เมษายน 2562 

2. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  5/2561 โดยมีผลวันที่  13

พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดแทนรศ.สธุรรม อยู่ในธรรม ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทคงเหลืออยูถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 

3. นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก ลาออกต้ังแตวันที่ 5 มีนาคม 2561

4. รศ.สธุรรม อยู่ในธรรม ลาออกต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2561

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2561 มีการประชุม 5 คร้ัง แตมีการจายเบ้ียประชุมกรรมการ 4 คร้ังเทานั้น โดยบริษัทไดงดเวนไม

จายเบ้ียประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2561 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2561 คุณกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร และคุณณลันรัตน์ นันท์นนส ์ไมขอรับค่าเบีย้ประชมุกรรมการ

คณะกรรมการชดุยอยอืน่ๆ ไดแก คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ผลตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร  ไมไดรับคาตอบแทน 
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2) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 4 รายแรกตอจากประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกรายท่ีอยูใน

ลําดับขั้นเดียวกับผูบริหารรายท่ี 4  ซึ่งรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี  รวมจํานวนทั้งส้ิน 7 ทาน มี
รายละเอียดดังนี้ 

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 7 10,535,698.93
โบนัส - - 

รวม 10,535,698.93
** ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ซ่ึงในปี 2561 เท่ากบั 1.74 ลา้นบาท 

4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไมมี –
2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 1 61,200.00
 เงินสมทบประกันสังคม 6 39,000.00

รวม
เพิ่มค่าโทรศัพท์ 1,080.64 

5. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีบุคลากรจํานวน 133 คน ซึ่งสามารถแบงตามกลุมงานไดดังนี้

สังกัด จาํนวน (คน) 
สํานักงานบริหาร 5
สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน) 11
สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ (จัดซ้ือ) 7
สายงานบริหารงานกลาง

- สํานักงาน 41
- คลังสินคา 12

พนักงานสาขา 57
รวม 133
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ลักษณะผลตอบแทน 
    หนวย : ลานบาท 

ประเภทค่าตอบแทน* ปี  2561 
เงินเดือนและโบนัส 
สวัสดิการ 
อื่นๆ  

40.39 
1.42 
4.27 

รวม 46.08
* ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ซ่ึงในปี 2561 เท่ากบั 1.74 ลา้นบาท

6. นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.1  นโยบายในการสรรหา/วาจางพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการจางพนักงานที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชาชีพเขารวมงานเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในกอน  เพื่อใหเกิด
แรงจูงใจการทํางาน  

6.2  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งจะชวยสงเสริมใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีการจัด
ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ อยาง
ตอเนื่อง  โดยมีหลักสูตรตางๆ ใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับ ไดแก 

- การอบรมเบื้องตน สําหรับพนักงานใหม โดยจะแยกเนื้อหาในการอบรมแตละสายงาน ซึ่งประกอบไปดวย
ขอมูลตางๆที่เก่ียวกับบริษัท กฎระเบียบของบริษัท และเน้ือหาที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น
พรอมทั้งทํา Workshop & Test เพื่อใหพนักงานเขาใจและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงได

- หลักสูตรดานการบริหาร เชน ภาวะผูนํา การเปนนักจัดการและบริหารที่ดี เปนตน
- หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน จัดสําหรับพนักงานขาย และพนักงานประจําสาขาทุกคน รวมท้ังสวนงานท่ี

เก่ียวของ โดยจะหมุนเวียนพนักงาน แบงเปนคอรสละ 7-8 คน จนครบทุกคน เชน เทคนิคการขายและบรหิาร
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาทักษะดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ  New
Product CLOUDA Q4 เปนตน

- หลักสูตรดานทั่วไป เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับพนักงานทุกระดับ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับพนักงานไอทีโดยเฉพาะ ซึ่งจะไดรับการเขารวมอบรมทุกคน
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
 บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลทุกๆ ป ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป ในกรณีที่ไม
มีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนนั้นๆ และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของ
บริษัท อยางมีนัยสําคัญ  และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 กําหนดไววา “หามมิใหบริษัทแบงเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากปนผลจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูมิใหจายเงินปนผลใดๆ” 

  
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2462 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัท 

ไดมีมติใหงดจายเงินปนผลประจําป 2561 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่25 เมษายน 2562 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานใน 3 ปที่ผานมา  เน่ืองจากบริษัทฯ มียอด
ขาดทุนสะสม 



59 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
การกาํกับดูแลกจิการ 
 
1.      นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

บริษัทไดใหความสําคัญตอการมีบรรษัทภิบาลท่ีดีมาอยางตอเนื่อง  โดยมีโครงสรางและกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูถือหุน ที่มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ดวยการกําหนด
นโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหความสําคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับดูแล
ฝายบริหารใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทอันจะนําไปสูความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนระยะยาว  โดยคํานึงถึง   
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม       

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 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 คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปละ 1 คร้ัง  โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
ในรายงานประจําปและส่ืออื่นๆ ของบริษัท  เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน  ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี     
 
2.       คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ซึ่ง
แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้     

 
2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน โดยมีรายนาม
และจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏใน
หัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท  

 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทาน
ลวนแตมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน นอกจากนี้ยังเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีรายนามและจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
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ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนการ 

เข้าร่วมประชุม  
(ครัง้) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

 1. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ\1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 2. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 3. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
 

กรรมการที่มีความรูความเขาใจ หรือ มีประสบการณดานบัญชี หรือ การเงิน 
1. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ จบการศึกษาปริญญาโทการเงิน ที่มหาวิทยาลัย ชิคาโก ประเทศอเมริกา  
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการกําหนดคุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยได
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไวดังนี้ 

1) ตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
2) เปนกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย กําหนด และตอง 
2.1) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษทัยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
2.2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

3)  มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติแล
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหน่ึงรายที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือ
การเงินอยางเพียงพอ ที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

5) ไมเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1) สอบทานใหบริษัท มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2) สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
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3) สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายงานดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ 

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

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

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและตองรายงานผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงขอเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร  

 
2.3     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน   

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 
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ช่ือ – นามสกุล 
 

ตาํแหน่ง จาํนวนการ 
เข้าประชุม (ครัง้) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1.  นายนรินทร โอภามุรธาวงศ ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 100 
2.  นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการสรรหาฯ 2/2 100 
3.  นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการสรรหาฯ 2/2 100 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
1) ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผนสืบทอด

ตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เม่ือครบวาระหรือมีตําแหนงวาง
ลง  

2) กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
3) กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย เพื่อ

การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน 
4) มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
5) เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่

ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
6) พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
7) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทาน  โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ตามรายนามดังตอไปนี้ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนการเข้า
ร่วมประชุม 

(ครัง้) 

จาํนวนเข้าร่วม
ประชุม 
(ร้อยละ) 

 1.  นายธะเรศ โปษยานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100 

 2.  นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100 
 3.  นายกันตพจน เจริญภัทรปรีดาพจน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1) กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
2) ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมินความเส่ียง และอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดมี

แผนการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 
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3) กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจนระดับโครงการ โดย
มุงเนนเพิ่มการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเส่ียงในแตละปจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช
ทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม 

4) สงเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปน
ผูสอบทานเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนํา
ระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองคกร 

6) รายงานการกํากับผลการประเมินความเส่ียง และการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
เปนประจํา ในกรณีที่มีเร่ืองสําคัญซ่ึงกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด 

7)   ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

         2.5   คณะกรรมการบริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน                     

ดังรายนามตอไปนี้ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้า
ร่วม 

ประชุม 
(ครัง้) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

 1. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร 5/5 100 

 2.  นางสาวณลันรัตน นันทนนส กรรมการบริหาร 5/5 100 
หมายเหต ุ * นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหาร บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่5 มีนาคม 2561  
  **  รศ. สธุรรม อยู่ในธรรม ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหาร บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่  โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่4 มิถนุายน 2561 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับสถานการณการ

ลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้ 
1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน 

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
2) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพ่ือจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการ

อื่น เพื่อประโยชนของบริษัทซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงิน
ในแตละรายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเปนผูคํ้าประกัน 
หรือการชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ที่มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือ
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เทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท ซึ่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท 

4) กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การ
วาจาง และการเลิกจางพนักงานบริษัท 

5) มีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัท ในตําแหนงที่ไมสูงกวาประธานเจาหนาที่บริหาร 
6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมรวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลง
เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตาม
ความหมายท่ีกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ 
 
3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูงสุด และทําหนาท่ีสรรหา  เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงสุด แทนตําแหนงที่วางลง  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติตอท่ี
ประชุมผูถือหุนเปนลําดับตอไปแลวแตกรณี  

 
3.1      กรรมการอสิระ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการบริษัท ที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปที่ผานมา ทุกทานไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 
ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

กรรมการอิสระ 
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องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีจํานวนสัดสวนของกรรมการที่เปนอิสระเพียงพอที่จะสามารถ
ตรวจสอบถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดําเนินงานของฝายจัดการ  ซึ่งตองประกอบดวยกรรมการ
อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติเร่ืองการถือหุนของกรรมการอิสระตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน  โดยมีเกณฑที่กําหนดไวเขมกวาของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 

1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ
รายน้ันๆ ดวย 

2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขารับตําแหนง ทั้งนี้
ลักษณะตองหามดังกลาว  ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน 
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผู มีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขารับ
ตําแหนง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน  ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ง
เปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึงตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ 
ต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา
ของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  โดย
อนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขารับตําแหนง 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
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มีอํานาจควบคุมบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท   
ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระ

อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอนผันได  
หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่
เปนอิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในแบบรายงาน 56-1  รายงานประจําป และใน
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาว มีคุณสมบัติไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
 
 

           3.2      การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ตามขอบังคับของบริษัท  หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให

กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ันพนจากตําแหนง และกรรมการซึ่งจะพนจากตําแหนง อาจ
ไดรับการเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได  ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือ
หุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

1) ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได  



67 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้
ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขามาแทนเทานั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา สามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอช่ือบุคคล  
เพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  
หลักเกณฑและข้ันตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผาน
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไวอยางชัดเจน และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพย
ฯ  และเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทจะไดจัดใหมีการลงคะแนน
เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดวย 
 

อนึ่ง   สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2562 คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม  โดยกําหนดชวงเวลารับเร่ือง
ต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้จากการใหสิทธิ
ดังกลาวในปนี้  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการ
ลวงหนา 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดแนวทาง และหลักเกณฑในการสรรหา
กรรมการบริษัทโดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ  ซึ่งบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเขา
รับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2) มีความรู  ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   
3)   มีประวัติการทํางานท่ีดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมีอํานาจใน

การจัดการของหนวยงาน 
4)   มีความเปนอิสระ  ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง  ดวยความซ่ือสัตย  สามารถทุมเทเวลาให

บริษัทไดอยางเต็มที่  สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  โดยดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทฯ  และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท 

5)   มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม  มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  และมีจิตใจที่สมบูรณ 
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           3.3   การพัฒนากรรมการ 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนากรรมการอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยไดจัดใหกรรมการเขารับการอบรม
ความรูและดูงานท่ีเก่ียวของกับกิจการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูและเสริมสรางวิสัยทัศนใหกวางไกล
อยูเสมอ กรณีมีกรรมการเขาใหมไดจัดใหมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งไดสงมอบ
โครงสรางและคูมือกรรมการ ซึ่งจะมีขอมูลสําคัญที่กรรมการพึงทราบ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ 
 ใน ป 2561 กรรมการบริษัท ไดเขารับการอบรมและเขารวมสัมมนาเพ่ือสงเสริมความเขาใจในบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบ และสงเสริมทักษะในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการอยางตอเนื่อง  
 
           3.4   การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป ดวยเห็นวาจะชวยให
คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคตางๆ ในระหวางป ที่ผานมา และเพ่ิมประสิทธิผลการ
ทํางานของคณะกรรมการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบั ติงานนั้น มี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อชวยใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตละทานไดสอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในปที่ผาน
มา ตลอดจนไดชวยปรับปรุงในการทําหนาที่ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น 

โดยเลขานุการบริษัทจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ใหกับคณะกรรมการทุกคน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแตละคนประเมิน เสร็จเรียบรอย
แลว จะนําสงแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และนํามาสรุปผลใหประธาน และกรรมการบริษัท
รับทราบ ในท่ีประชุมกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป แบงเปนเกณฑ ดังนี้ 

-   เกณฑในการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  1  =  เห็นดวยนอยที่สุด   หรือ  มีการดําเนินการในเร่ืองน้ันนอยมาก 
  2  =  เห็นดวยนอย          หรือ  มีการดําเนินการในเร่ืองน้ันนอย 
  3  =  เห็นดวยปานกลาง  หรือ  มีการดําเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร 
  4  =  เห็นดวยมาก          หรือ  มีการดําเนินการในเร่ืองน้ันมาก 
  5  =  เห็นดวยมากที่สุด   หรือ  มีการดําเนินการในเร่ืองน้ันอยางดีเย่ียม 
 

-   เกณฑในการสรุปผลการประเมิน  
    1)  อยูในระดับ Percentile ที่ 90 - ระดับดีมาก  
    2)  อยูในระดับ Percentile ที่ 80-90 - ระดับดีและยอมรับได  
    3)  อยูในระดับ Percentile ที่ 70-80 - ระดับพอใช  
    4)  อยูในระดับ Percentile ที่   0-70 - ระดับปรับปรุง และนํามาพิจารณาโดยเร็ว 
ทั้งน้ี ในป 2561 บริษัทฯ จัดใหมี “การประเมินผลประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบยอ)” ซึ่งเปนแบบ

ประเมินสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ เพิ่งริเร่ิมทําการประเมิน และเพ่ือนําผลการประเมินไปปรับใชใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและกิจการของบริษัทฯ และแบบประเมินการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive 
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Officer : CEO) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรรมการ ดังนี้ 
 

A. การประเมินผลประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบยอ) มีทั้งหมด 4 หัวขอ ปรากฏผลการประเมิน 
เปนดังนี้ 

1) การประชุมคณะกรรมการไดดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้ เพื่อใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อยูในระดับ Percentile ที่ 90.74 อยูในระดับดีมาก 

2) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเร่ืองดังตอไปนี้ มีความเหมาะสม  ทําใหการทํางานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ อยูในระดับ Percentile ที่ 82.22 อยูในระดับดีและยอมรับได 

3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดใหความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและ
ปฏิบัติตามในเรื่องตอไปนี้อยางเพียงพอ อยูในระดับ Percentile ที่ 84.17 อยูในระดับดีและยอมรับได 

4) เร่ืองอื่นๆ เชน ความสัมพันธระหวางกรรมการ และการพัฒนากรรมการ อยูในระดับ Percentile ที่ 85.00 อยูใน
ระดับดีและยอมรับได 

สรุปผลการประเมินโดยรวม พบวา คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดมีการปฏิบัติหนาที่
ครบถวนและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการอยูในระดับ Percentile ที่ 85.86  อยูในระดับดี
และยอมรับได 

 

B. การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) มีทั้งหมด 11 หัวขอ  
แบงเปน 10 หัวขอเปนประเมินเพื่อวัดระดับ Percentile และอีก 1 หัวขอ เปนขอเสนอแนะ ปรากฏผลการประเมิน เปนดังนี้ 

1) ความเปนผูนํา อยูในระดับ Percentile ที่ 73.75 อยูในระดับพอใช 
2) การกําหนดกลยุทธ อยูในระดับ Percentile ที่ 73.75 อยูในระดับพอใช 
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ อยูในระดับ Percentile ที่ 75.00 อยูในระดับพอใช 
4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน อยูในระดับ Percentile ที่ 77.08 อยูในระดับพอใช 
5) ความสัมพันธกับคณะกรรมการ อยูในระดับ Percentile ที่ 76.67 อยูในระดับพอใช 
6) ความสัมพันธกับภายนอก อยูในระดับ Percentile ที่ 93.75 อยูในระดับดีมาก 
7) การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร อยูในระดับ Percentile ที่ 70.08 อยูในระดับพอใช 
8) การสืบทอดตําแหนง อยูในระดับ Percentile ที่ 70.00 อยูในระดับปรับปรุง และนํามาพิจารณาโดยเร็ว 
9) ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับ Percentile ที่ 80.63 อยูในระดับดีและยอมรับได 
10) คุณลักษณะสวนตัว อยูในระดับ Percentile ที่ 77.92 อยูในระดับพอใช 
สรุปผลการประเมินโดยรวม และขอเสนอแนะ พบวา การปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief 

Executive Officer : CEO) มีการปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับพอใช และการสืบทอดตําแหนง อยูในระดับปรับปรุง และ
นํามาพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการอยูในระดับ Percentile ที่ 77.26  อยูในระดับพอใช 
 
4. การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่สามารถสรางผลประกอบการท่ีดีใหแกบริษัทรวมถึงเพื่อเปน
การสงเสริมและเก้ือกูลการดําเนินงานของบริษัทโดยในป 2561 บริษัท  มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร
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เนช่ันแนล จํากัด และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวม บริษัทมี
นโยบายมอบหมายใหผูบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ เขาไปทําหนาที่ในการ
บริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัท เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายตาง ๆ ของบริษัทอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหนาที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ําเสมอเพ่ือกําหนดแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานตอไป  
 
5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน  บริษัทไดมีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  รวมถึงหามไมใหกรรมการ  
ผูบริหาร  หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมีหนาที่เก่ียวของ
ไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ  และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบ
การเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  โดยใหยึดถือเปนวินัยท่ีเครงครัด  หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะ
ไดรับโทษต้ังแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน
สวนตนโดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังนี้ 

(1) ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(2) กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท  ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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

ทั้งนี้ในระหวางปที่ผานมา  กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  โดยไมปรากฏวามีการ
เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูล
ใดๆ  กอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   

 
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอยางถี่
ถวน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทํางานและความเหมาะสมของคาตอบแทน แลวนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป 
 ในป 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 
หรือ  นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563  หรือ นางสาวดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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เลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี นวมแม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แหงสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ใหเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   

โดยในปที่ผานมามีคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,035,000 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นหาพันบาทถวน) 
สําหรับคาบริการอ่ืน  (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 

7. การนําหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดี สาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียน โดยในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีการนําหลักการนําหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใชกับบริษัท 
เนื่องจากบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ  และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2562  เมื่อ
วันที่ 31  มกราคม 2562  คณะกรรมการไดมีการทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทแลว ซึ่งจะนํามาปรับใชใน ป 2562 นี้  โดยคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนป 2560  หรือ "Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017" เพื่อเปนหลักปฏิบัติที่จะชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสรางกลไกกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทไดตระหนักและคํานึงถึงการมี CG ที่ดี และการนํา CG Code ไปปรับใชนั้น เปนไปเพ่ือประโยชน
ของบริษัท ผูถือหุน ลูกคา และผูที่เก่ียวของ ซึ่งจะไดประโยชนควบคูกันไปดวย 

เ น่ื อ งจ าก  CG Code อ ยู บ น พื้ น ฐ าน  CG Principles ขอ ง  Organization for Economic Co-operation and 
Development ซึ่งเปนหลักการเดียวกับที่หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2555 ใชอางอิง แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
ของกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสากล อาทิ The U.K. Corporate Governance Code (2016), Malaysian 
Code on Corporate Governace (2012), King Code of Governance for South Africa (2009) แ ล ะ  Integrating 
Governance for Sustainable Success ของ International Federation of Accountants (2012) ตลอดจนแนวทางสากลท่ี
เก่ียวของกับบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจาก Boards that Lead ของ Charan et al. (2014) โดยเรียบ
เรียงใหเปนหมวดหมูขั้นตอนที่สอดคลองกับกระบวนการธุรกิจ ต้ังแตการกําหนดเปาหมาย การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการ
ติดตาม และการเปดเผยผลดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติยอย และสวน
ที่ 2 คือ แนวปฏิบัติและคําอธิบาย โดยไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ขอหลัก ที่บริษัทจะเร่ิมดําเนินการในป 
2562 ดังนี้ 
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8. การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนป 2555 ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 5 หมวด  ไดแก 

8.1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  จึงไดกําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวาไดรับ

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

(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  และตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  
โดยมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทําการปกติ  
ณ สถานท่ีซึ่งสามารถเดินทางไดอยางสะดวก 
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 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  บริษัทจะนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซต
ของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน  
     (2)  กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ประธานกรรมการไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดย
บริษัทไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม  ทั้งนี้บริษัทใหสิทธิผูถือ
หุนที่มารวมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแลว  มีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 
     (3)  ในการประชุมทุกคร้ัง  บริษัทไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และโปรงใส  โดยเปดโอกาสใหผูถือหุน
มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในท่ีประชุม  กอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต
ละวาระและภายหลังการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูบริหารบริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจาก ผูถือหุนรายยอยจนเปนที่
พอใจของผูถือหุนทุกราย 
 ทั้งนี้ ต้ังแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนตนมา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 
โดยบริษัทไดแจงหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร
หลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 
     (4)  กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน  โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยท่ีรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่องตางๆ จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวของในวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย  
     (5)  การพิจารณาวาระการแตงต้ังกรรมการ บริษัทมีประวัติกรรมการที่ตองการเสนอแตงต้ังใหผูถือหุนพิจารณา โดย
มี 1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 4.จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยแยกเปน
หัวขอบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5.หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7.ขอมูลการเขา
รวมประชุมในปที่ผาน และ 8. วันที่ เดือน และปที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมาการของบริษัท ทั้งหมดน้ีลงอยูในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
     (6)  จัดใหมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีสําคัญใหครบถวน  รวมถึงการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน 
วิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนการประชุม บันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาการ
ประชุมพรอมเหตุผล บันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระใหถูกตองครบถวน ไวในรายงานการประชุม ซึ่งจะ
เผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได  ตลอดจนใหผูถือหุนที่
ไมไดเขารวมประชุมสามารถรับทราบไดดวย 
           สําหรับในป 2562 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 โดยประธานกรรมการทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุม มีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใชบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผล
คะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน ซึ่งประกอบไปดวย คะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดวย
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา โปรงใส สามารถตรวจสอบได  นอกจากน้ีประธานในท่ีประชุมยังเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระจนเปนที่พอใจของผูถือหุน โดยไดบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา และมีการเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระผานการประชุมภายใน
วันประชุม ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซดของบริษัท ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
ผูบริหารระดับสูงดานการบริหาร และ ดานบัญชีการเงิน ผูสอบบัญชี เขารวมประชุม และมีที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ทํา
หนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท  
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 สําหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูไดจาก “รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561” ในเว็บไซตของ
บริษัท www.mangpong.co.th และ ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
     (7)  จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ  ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ส่ือส่ิงพิมพ
ตางๆ และเว็บไซตของบริษัท  
     (8)  มีการเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจน  เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวามีโครงสราง
การดําเนินงานที่มีความโปรงใส  และตรวจสอบได 
 

8.2  การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ตอผูถือหุนทุกราย ซึ่ง

รวมถึงผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ  โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้ 
     (1)  กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 คร้ัง  ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบบัญชี  
สําหรับกรณีที่มีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษในเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย หรือขอกําหนดของบริษัทฯ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู
ถือหุนตอไป 
 โดยในป 2561  บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จํานวน 1 ครั้งเม่ือวันศุกร ที่  26 เมษายน 2561 
ณ หองทรัพยมณี โรงแรม ทาวน อิน ทาวน 
     (2)  ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมสามัญ   
ผูถือหุน โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอยางชัดเจน  และประกาศใหทราบผานทาง
ชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน   
     (3)  ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอช่ือ  หลักเกณฑ และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ไวอยางชัดเจน  และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  และเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม
อยางนอย 4 เดือน  โดยในที่ประชุมบริษัทจะไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดวย 
 อนึ่ง  สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2562  คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม  โดยกําหนดชวงเวลารับเร่ืองตั้งแต
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561  และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท  ทั้งนี้จากการใหสิทธิดังกลาวในป
นี้  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนา 
     (4)  สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงอยางเทาเทียมกัน  โดยการเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเองเพื่อ
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื่นเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  โดยจัดสงเปนการ
ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
     (5)  ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม  และมีนโยบายท่ีจะไมเพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา  ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจลงคะแนนในแตละวาระการประชุม 
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     (6)  สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม  โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกเปนแตละวาระเพื่อใหผู
ถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร  โดยในท่ีประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อนําคะแนนมารวม
กับคะแนนเสียงที่ไดลงคะแนนไวลวงหนาแลวในหนังสือมอบฉันทะ  กอนที่จะประกาศแจงคะแนนเสียงในหองประชุม  
นอกจากน้ี เพื่อความโปรงใสและเทาเทียมกัน ดังนั้น หากกรรมการทานใดที่มีสวนไดสวนเสียกับการประชุมในวาระใดก็จะ
งดออกเสียงในวาระน้ันๆ 
 ในการประชุมผูถือหุนในปที่ผานมา  บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเฉพาะท่ีมีมติไมเห็นดวย เพื่อนําคะแนนมา
รวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน  โดยประธานในท่ีประชุมไดจัดใหมี
การชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม   
     (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           มี
การเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของ
ขอมูลใดๆ  กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   
 

8.3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายนอกและภายใน อันไดแก ผูถือ

หุน ลูกคา คูคาและเจาหน้ี คูแขง สังคม รวมถึงภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ พนักงาน ผูบริหารของบริษัทและบริษัท
ยอย เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยท่ีจะ
สนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ
เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่สําคัญไดดังนี้ 
     (1)  ผู้ถือหุ้น  บริษัทบริหารงานดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่  และดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญกับการใหสารสนเทศแกผูถือหุนโดยไม
เลือกปฏิบัติ  บริษัทมีขอกําหนดหามกรรมการและผูบริหารซ้ือหรือขายหุนของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการประกาศงบ
การเงิน  ซึ่งในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด  
     (2)  ลูกค้า บริษัทมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  ถูกตองตาม
กฎหมาย  ในราคาท่ีสมเหตุสมผล  และการใหบริการที่ดีเย่ียม  โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยาง
ถูกตองครบถวน  และปฏิบัติตามเง่ือนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปน
ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ 
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     (3)  คู่ค้าและเจ้าหนี  ้   บริษัทถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ที่ไดตกลงกับคูคาและเจาหนี้อยาง
เครงครัด  และดวยความซ่ือสัตยสุจริต  เปดโอกาสใหแกคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยอยูบนพื้นฐานของผลตอบแทนท่ี
เปนธรรมของบริษัทและคูคา 
     (4)  คู่แข่ง   เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจคาปลีก และมีสินคาภายใตแบรนดของบริษัทจําหนายดวย โดยในอนาคตมี
แผนที่จะจําหนายในลักษณะขายสง บริษัทจึงถือวาคูแขงเปนเสมือนผูรวมคา และปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกา
มารยาทของการแขงขันที่ดี  ไมกลาวหาคูแขงในทางมิชอบ  อันเปนการกระทําโดยเจตนาเพื่อทําลายชื่อเสียง โดยปราศจาก
ขอมูลที่อางอิงได 
     (5)  ผู้บริหารและพนักงาน    บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น  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 
     (6)  สังคม   บริษัทมุงม่ันที่จะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นไดวาบริษัทมีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนายเฉพาะ
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 
 นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู  โดยการจัดกิจกรรมรวมกัน
อยางสม่ําเสมอ ทั้งในลักษณะการเปนผูนําการจัดกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณพ้ืนที่ของสํานักงาน
ใหญ เพื่อมอบความสุขใหกับเด็กๆ และผูสนใจเขารวม  รวมถึงในลักษณะการใหความสนับสนุน เชน การรวมกับสํานักงาน
เขตในกิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานเขตจัดขึ้น เปนตน 
     (7)  บริษัทได้มีการจัดทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการดําเนินการในแตละปไวในรายงานประจําป 
ในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 
     (8)  บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมีการ
ทุจริตภายในองคกรบริษัทจะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษน้ัน เพื่อเปน
การย้ําเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต  นอกจากนี้บริษัท ยังใหความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555   ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการ
ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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(สํานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งบริษัทยังยึดถือตอนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยในปที่ผานมาไดมีการพัฒนาผลการประเมิน 
Anti-Corruption Progress Indicator อยูในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสูระดับที่กาวหนาตอไป 
     (9)  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน   บริษัทจัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อรับขอ
รองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมตางๆ ที่อาจสอถึงการทุจริต จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผานเว็บไซตของ
บริษัท ที่ www.mangpong.co.th  ซึ่งผูที่ทําหนาที่ รับรองเรียนในชองทางนี้คือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ หรือติดตอ
โดยตรงมาที่ 
 

นางทองอยู ถาวรสกุลชัย  
รักษาการ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท 02-514-7999 ตอ 5595  

 

 เพื่อบริษัทจะนําไปเปนขอมูลในการตรวจสอบ  แกไขปญหา  ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและ/หรืออื่นๆ  
โดยผูทําหนาที่ รับรองเรียนท้ัง 2 ชองทางมีหนาที่จะตองสรุปรายงานขอรองเรียนและการแกไขปญหาท่ีสําคัญให
คณะกรรมการบริษัท ทราบ  และหากขอรองเรียนใดที่เกินกวาความสามารถในการตัดสินใจจะตองนําเสนอผูบริหารระดับสูง  
และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ เพื่อดําเนินการตอไปทันที 
 ทั้งนี้  บริษัทยึดถืออยางเครงครัดตอการรักษาขอมูลรองเรียนใหเปนความลับ  ซึ่งเรื่องรองเรียนทุกเร่ืองจะรับรูเฉพาะ
ในกลุมผูที่ไดรับมอบหมาย และผูเก่ียวของเทานั้น  ในปที่ผานมาบริษัทไดรับทั้งรองเรียนและคําชมเชย ในเร่ืองการบริการ
ของพนักงานสาขา  ซึ่งฝายจัดการไดใหความสําคัญตอขอรองเรียนและคําชมเชยดังกลาว สําหรับขอรองเรียน ฝายจัดการได
มีการตรวจสอบ และดําเนินการอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม ดวยวิธีการอบรมใหความรูเพ่ิมเติม ตลอดจนตักเตือน 
ลงโทษ พนักงานที่กระทําความผิด  สําหรับคําชมเชย ฝายจัดการ ก็ไดมีการชมเชยพนักงานและประกาศใหผูเก่ียวของทราบ
เพื่อเปนตัวอยางและสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน 
 

8.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับบริษัทซึ่งจะตองแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และผูถือหุน อยางถูกตอง ครบถวน  รวดเร็ว และใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล   
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกหามมิใหเปดเผยขอมูลใดๆ ตอส่ือมวลชนและนักวิเคราะหกอนที่จะมีการเปดเผย

ขอมูลดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดเผยขอมูลของบริษัทจะกระทําไดโดยผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนทางการ คือ นางทองอยู ถาวรสกุลชัย เปนผูใหขอมูลกับส่ือมวลชน และนักวิเคราะหและผูถือหุน    

ขอมูลที่สําคัญของบริษัท ไดแก  สถานการณทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  โครงสรางการถือหุน   โดยในสวนของ
งบการเงินไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทกอนการเปดเผยแกผูถือหุนและจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษา
ไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
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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  
เชน รายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวนโหลดขอมูลได งบการเงินรายไตรมาส  
หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุมผูถือหุน  ขาวประชาสัมพันธบริษัท  เปนตน โดยบริษัทจัดใหมีการปรับปรุงเว็บไซต
ใหมีความทันสมัยและมีขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ 

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

บริษัทใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตาม
ดูแลการทํางานของฝายจัดการ  การแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน  โดย
บริษัท ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ 
    (1)  โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท 
 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวยคณะกรรมการ  5  คณะ  ไดแก 
 (1.1)  คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 ทาน  กรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ 1 
ทาน และกรรมการบริหารอีก 4 ทาน ซึ่งบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 9 ทาน   
 (1.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังคณะ ที่ไดรับการแตงต้ังโดย
คณะกรรมการบริษัทและทุกทานเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได 
 (1.3)  คณะกรรมการบริหารจํานวน  2  ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
 (1.4)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 3 ทาน  ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบดวย
กรรมการอิสระ 1 ทาน ผูบริหารในสายงานที่เกี่ยวของ 2 ทาน  และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
 (1.5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 ทาน  ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
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    (2)  คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทและวาระการดํารงตําแหนง 
 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2558  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดคุณสมบัติผูที่
จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท  ไวดังนี้ 
 (2.1)  มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 (2.2)  มีความรู  ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   
 (2.3)  มีประวัติการทํางานที่ดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการของหนวยงาน 
 (2.4)  มีความเปนอิสระ  ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง  ดวยความซ่ือสัตย  สามารถทุมเทเวลาให
บริษัทไดอยางเต็มที่  สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ  และ
บริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท 
 (2.5)  มีอายุและประสบการณการทํางานท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ 
 นอกจากน้ี บริษัท ไดระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซ่ึงมีระบุอยูในขอบังคับของบริษัทขอ 16  อยู
แลวใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน   รวมถึงไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลําดับ 
 

     (3)  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน และยังไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอนอกจากนี้คณะกรรมการมีการกํากับดูแลให
คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ  
โดยลาสุดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  ไดมีมติใหมีการปรับปรุง
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของ บริษัทโดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุน
ที่ไมเกิน 25 ลานบาท และประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 15 ลานบาท ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการท่ีมี
ความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการท่ีตองขอความเห็นจากผูถือหุนตามขอกําหนดของ สํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพยฯ 
 

    (4)  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ  
 บริษัทใหความสําคัญตอความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทและความอิสระของประธานกรรมการ จึงไดมีมติ
แตงต้ังกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ
อิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
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    (5)  การแบงแยกบทบาทระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
 บริษัทมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการมี
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ  พิจารณาเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ  รวมท้ังกํากับ
ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ฝายจัดการมี
หนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด  โดยมีหนาที่เสนอแนะแผนธุรกิจ  กลยุทธ
ทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  และมีการ
กําหนดขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน  ซึ่งหากเกินอํานาจของฝายจัดการ  ก็จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

    (6)  เลขานุการบริษัท 
 บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริษัท เนื่องจาก เปนผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  ถูกตอง
ตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับของบริษัทและสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี   รวมถึงดูแลใหมีการดําเนินการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอแนะนําของคณะกรรมการบริษัทฯ  กํากับดูแลให
บริษัท คณะกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติตามขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ อันไดแก พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด ขอบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ   ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ปฏิบัติงานอยางถูกตองและรอบคอบ  โดย
คํานึงถึงสิทิของผูถือหุนและการปฏิบัติที่เปนธรรมตอผูถือหุน   ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูถือหุน และดูแลผูถือหุนอยาง
เหมาะสม  ตลอดจนติดตอส่ือสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังนางทองอยู 
ถาวรสกุลชัย  ทําหนาที่เลขานุการบริษัท  
 

    (7)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 (7.1)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเปนลายลักษณอักษรมาต้ังแตรายงาน
ประจําป 2547  ซึ่งเปนปที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก  และมีการทบทวนปรับปรุง
อยูเปนประจํา  และมีการเผยแพรในรายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตลอดจนเว็บไซตของ
บริษัท  

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความเขาใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเน่ือง  
ทั้งนี้  คณะกรรมการ  ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  โดยเขารวมประชุม  อบรม สัมมนา 
หลักสูตรตางๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูจัด  ทั้งหลักสูตรที่ไมมีคาใชจายและหลักสูตรที่มีคาใชจาย  โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  และไดนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนกับบริษัทฯ รวมถึงมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   
 ดังจะเห็นไดวา บริษัทสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถไดรับความสําเร็จจากทั้ง 2 โครงการสําคัญ  คือ 
ไดรับการประเมินผล อยูในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย 
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สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาโดยตลอด และไดรับการประเมินผลอยูในระดับ “ดีเย่ียม” จาก
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปที่ผานมา  บริษัทไดรับการ
ประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยูในระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมสามัญประจําป อยูในระดับ “ดีเย่ียม” 
 สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเขาใหมนั้น  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท  
เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม  และฝายทรัพยากร
บุคคลของบริษัทเปนผูดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม  โดยในปที่ผานมา  บริษัทไดมีการปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมเปน
ประจําทุกเดือน    
   (7.2)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษา
ไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งน้ี
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกทานมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได  สําหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 
 (7.3)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร ถือเปนการเสริมสรางระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและฝายปฏิบัติการอื่นๆ แยกออกจากผูติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอขอเสนอแนะ
จากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น 
 (7.4)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปจจัยความเส่ียง  ตลอดจนจัดใหมีมาตรการ
บริหารความเส่ียงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง และรายงาน
ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแลวก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึงความสําคัญตอนโยบาย
บริหารความเส่ียง จึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง  ตามที่ ได มีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ  56-1) และรายงานประจําปในหัวขอ 
“คณะกรรมการชุดยอย”   โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการประชุมและรายงานตอคณะกรรมการ 
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 (7.5)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทใหความสําคัญตอภารกิจในการดําเนินงาน   จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผูบริหารที่จะตองมีตอ Stakeholder ทุกสวน จึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน  ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว  และไดจัดพิมพตลอดจนใหความรูแก
ผูที่เก่ียวของ ใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทและยึดหลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของ
บริษัท ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรมธุรกิจ 
 (7.6)  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการท่ี เก่ียวโยงกัน และได
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และได
เปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปน  ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําปของบริษัทในหัวขอ “รายการระหวางกัน”  
 

    (8 )  การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน แต
ไมนอยกวา 4 คร้ังตอป โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษรทุกคร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการและผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานใหความสําคัญ
กับการประชุมคณะกรรมการเปนอยางมาก สําหรับจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในปที่ผานมา  ได
เปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท” แลว 
  
    (9)  คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 
 (9.1)  คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย  
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดกําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมท้ังพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ 
ตลอดจนไดทําการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับคาตอบแทน
กรรมการในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตามลําดับ 
 (9.2)  คาตอบแทนผูบริหาร  
 คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการบริหาร 
จะเปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว 
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 ทั้งนี้รายละเอียดจํานวนคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารประจําป 2561 ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  
 
หลักเกณฑ์การกาํกับดูแลกจิการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏบัิตไิด้ 

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 

 บริษัทควรมีการจัดต้ัง CG Committee แมปจจุบัน บริษัทไมไดมีการจัดต้ัง CG Committee ขึ้น แตอยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองของการสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหารจัดการ
ความเส่ียง และเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของ อยางเปนประจํา ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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บทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทยึดม่ันในเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจควบคูกับความ
รับผิดชอบตอสังคมนั้น จะสามารถสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ   

ดวยเจตนารมณในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง บริษัทจึงกอตั้ง ”มูลนิธิแมงปองปน
น้ําใจใหสังคม”  มาต้ังแตตนป 2549  และดําเนินกิจกรรมรวมกับบริษัท เพื่อเปนสาธารณประโยชน อันนําไปสูการสราง
ความเจริญกาวหนาที่กาวไปพรอมกับการมีสวนรวมในการพัฒนา และสงเสริมในดานตางๆ  อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต  
ส่ิงแวดลอม อยางตอเนื่องและย่ังยืน มาโดยตลอด  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาบายท่ีจะพัฒนาการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมไปสู CSR In process  จึงใช
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ การ
ประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เปนแนวทางในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหครอบคลุมประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอผู
มีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ พนักงาน คูแขง สังคมและส่ิงแวดลอม โดยไดจัดทําขอพึงปฏิบัติ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไวใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
ของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม   
 

2.  การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

2.1 กระบวนการจัดทํารายงาน 

บริษัทมีนโยบายที่จะใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมได
ครอบคลุมและจุดเริ่มตนที่จะพัฒนาสูรายงานในระดับสากลตอไป 

2.2 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ใชยึดถือเปน

แนวทางปฏิบัติดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม และลาสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ป 2555 และ ในป 2562 บริษัทไดมีการทบทวนการ
นําหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนป 2560  หรือ 
"Corporate Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเปนหลักปฏิบัติที่จะชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท 
ในการสรางกลไกกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทไดตระหนักและคํานึงถึงการมี CG ที่ดี และการนํา CG Code ไปปรับใชนั้น 
เปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ผูถือหุน ลูกคา และผูที่เก่ียวของ ซึ่งจะไดประโยชนควบคูกันไปดวย 
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การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
บริษัทมีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมี

การทุจริตภายในองคกรบริษัทจะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อ
เปนการยํ้าเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต  นอกจากน้ีบริษัท ยังใหความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555 ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการทุจริต
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) 

เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต กับสมาคมสงเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหมดอายุเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ไปแลว 
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการตอบรษิัทดําเนินการย่ืนแบบแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 IOD ไดตอบรับบริษัทเขารวม
โครงการฯ เรียบรอยแลว ดังนั้น บริษัทจะมีเวลาประเมินตนเองภายใน 18 เดือน นับจากวันที่บริษัทย่ืนเอกสาร และจะ
หมดอายุในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินโครงการเพื่อใหไดรับการประเมินและยกระดับ
การพัฒนาความย่ังยืนในเร่ืองการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นโดยการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต  

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น  โดยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถ

ของพนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง  อาทิ  มีการจัดอบรมพนักงานขายเพ่ือเพิ่มพูนความรูในตัวสินคาและพัฒนาทักษะ
การขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง  มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพวิเตอรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน  
เปนตน  บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกพนักงาน  อาทิ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  กองทุนประกันสังคม วันหยุด
พักผอนประจําป  ชุดฟอรมพนักงาน  เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคอยางนอยปละ 1 คร้ัง เปน
ตน เพ่ือเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน   สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทและใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอยาง
เครงครัด  ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพ่ือสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
บริษัทมุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  ถูกตองตาม

กฎหมาย  ในราคาท่ีสมเหตุสมผล  และการใหบริการที่ดีเย่ียม  โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยาง
ถูกตองครบถวน  และปฏิบัติตามเง่ือนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปน
ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทมุงมั่นที่จะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นไดวาบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนายเฉพาะสินคาที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง  เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแก
เยาวชนและผูบริโภค  นอกจากนี้บริษัทไดกอต้ัง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาต้ังแตตนป 2549  โดยมีการดําเนิน
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การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
บริษัทมีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมี

การทุจริตภายในองคกรบริษัทจะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อ
เปนการยํ้าเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต  นอกจากน้ีบริษัท ยังใหความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555 ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการทุจริต
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) 

เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต กับสมาคมสงเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหมดอายุเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ไปแลว 
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการตอบรษิัทดําเนินการย่ืนแบบแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 IOD ไดตอบรับบริษัทเขารวม
โครงการฯ เรียบรอยแลว ดังนั้น บริษัทจะมีเวลาประเมินตนเองภายใน 18 เดือน นับจากวันที่บริษัทย่ืนเอกสาร และจะ
หมดอายุในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินโครงการเพื่อใหไดรับการประเมินและยกระดับ
การพัฒนาความย่ังยืนในเร่ืองการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นโดยการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต  

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น  โดยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถ

ของพนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง  อาทิ  มีการจัดอบรมพนักงานขายเพ่ือเพิ่มพูนความรูในตัวสินคาและพัฒนาทักษะ
การขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง  มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพวิเตอรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน  
เปนตน  บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกพนักงาน  อาทิ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  กองทุนประกันสังคม วันหยุด
พักผอนประจําป  ชุดฟอรมพนักงาน  เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคอยางนอยปละ 1 คร้ัง เปน
ตน เพ่ือเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน   สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทและใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอยาง
เครงครัด  ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพ่ือสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
บริษัทมุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  ถูกตองตาม

กฎหมาย  ในราคาท่ีสมเหตุสมผล  และการใหบริการที่ดีเย่ียม  โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยาง
ถูกตองครบถวน  และปฏิบัติตามเง่ือนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปน
ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทมุงมั่นที่จะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นไดวาบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนายเฉพาะสินคาที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง  เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแก
เยาวชนและผูบริโภค  นอกจากนี้บริษัทไดกอต้ัง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาต้ังแตตนป 2549  โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือเปนสาธารณประโยชนอยางตอเน่ือง  อาทิ  โครงการบริจาคโลหิต  ซึ่งเปนโครงการท่ีมูลนิธิแมงปองฯ รวมกับ
สภากาชาดไทย โดยจัดต้ังหนวยรับบริจาคโลหิต ใหบริการแกผูบริหาร  พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สํานักงานใหญ 
บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), การดําเนินโครงการเติมฝนปนรัก  เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  ดวยการบูรณะ
ซอมแซมหองสมุดโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็ก เปนตน 

นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู  โดยการจัดกิจกรรม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งในลักษณะการเปนผูนําการจัดกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของ
สํานักงานใหญ เพื่อมอบความสุขใหกับเด็กๆ และผูสนใจเขารวม  รวมถึงในลักษณะการใหความสนับสนุน เชน การรวมกับ
สํานักงานเขตในกิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานเขตจัดขึ้น เปนตน 
 

3.   กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process) 

ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดเขารวมกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรควบ
บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) โดย อาจารย ดร.สุสุทธิกร ก่ิงแกว ในโครงการจัดทํากลยุทธสําหรับองคกร 
ประจําภาค 1/2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษานํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ, เสนอกลยุทธ ในแตละ Business Unit 
ของบริษัท เสนอแนะขอดี ขอเสีย ในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบตางๆ ที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถนํามาปรับใช
กับองคกรไดอยางแทจริง  โดยบริษัทไดสนับสนุนทางดานขอมูลใหกับนักศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ที่ผลงานชนะการประกวด นอกจากนี้บริษัทไดใหการสนับสนุนเงินสําหรับการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนากอต้ัง สํานักเขต
วังทองหลาง โดยสนับสนุนการตั้งเตนทและการทําบุญเพื่อเปนสิริมงคลแกสํานักงานเขต ดังกลาว รวมทั้งเขารวมกิจกรรม
งานปใหมของสํานักงานเขตวังทองหลาง เพื่อเขาไปสวนรวมกับสํานักงานเขต และประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
งบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมท้ังจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อใหมีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชี ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียง
พอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน   
การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวาง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2561 
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ไดรับ
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยนางสาวดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 สังกัด สํานักงาน     
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยูในระดับที่   
นาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ันไดวางบการเงินรวมของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความ   
ถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 
 
 

         ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

        
        ( นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล )  
                            ประธานกรรมการ   
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน  ซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญ  และประสบการณ โดยเฉพาะดานการเงินและการบัญชี  โดยมี                   
นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายธะเรศ  โปษยานนท  และนางทัธนา  รอดโพธิ์ทอง                  
เปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท 
 

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

 ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
การประชุมตามวาระซ่ึงเปนการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูง
ทางดานบัญชี การเงิน และผูตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝายบริหาร
รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 
 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท  
งบการเงินของบริษัทไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป รวมท้ังประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีการเปดเผยขอมูล  ที่สําคัญในงบการเงินอยาง
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และ
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป  เพ่ือสอบถามความถูกตอง
ครบถวน และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุงตางๆ  ที่กระทบตองบการเงินที่เปนสาระสําคัญ 

 

2. การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส  รวมถึงการปฏิบัติตาม

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

 

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

ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม  มีการตั้งเปาหมายการทํางานอยางรอบคอบ วัดผลได  
และมีการแกไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือผลการดําเนินงานตางจากเปาหมายที่กําหนดไว  ใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงแกไขเมื่อพบความเส่ียงที่เปนจุดออนในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังไดกํากับดูแลหนวยงาน
ตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ เพื่อดูแลปองกันทรัพยสิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใชในการบริหารจัดการ
บริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได โดยมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจําป และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบภายในเสนอ  
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โดยในป 2561  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                       
ที่เหมาะสมเพียงพอ  ไมพบความเส่ียงที่เปนนัยสําคัญ 

 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเร่ืองการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับที่เก่ียวของ 
 

5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 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 2562  เนื่องจากเปน
สํานักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ  มีมาตรฐานในการทํางานท่ีดี และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีเสมอมา และเพ่ือใหการสอบบัญชี
เปนไปอยางตอเนื่อง 

 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่ เก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลทุกรายการอยางถูกตองครบถวน  และรายการดังกลาว
เปนรายการท่ีมีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู
ถือหุนกอนทํารายการแลว เพื่อใหม่ันใจวา 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 
 
 

1. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  1/2562  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน เขารวมประชุมดวย 

คณะกรรมการบริษัท ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และอนุมัติแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดทําและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ แลว สรุปได
วา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็น
วา ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะ
ดําเนินตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานให
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการ
ทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ
อื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน 
 

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแตงต้ังให            

นายกันตพจน  เจริญภัทรปรีดา ใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน เนื่องจากเคยเขารับการ
อบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก Beginner Track IIAT :  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสําหรับ    ผูตรวจสอบภายในมือใหม  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย : The Institute of Internal 
Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณในการทํางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเขาใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
หรือเทียบเทาปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี

  
 

คาตอบแทนการสอบบัญชี 
  
 บริษัทฯ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอยางถ่ีถวน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน 
แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป 
 
 ในป 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงตั้งนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
3885 หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี นวมแม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แหงสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซ
ซิเอท ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   
 
 โดยในปที่ผานมามีคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน ไมเกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งลานสามหมื่น
หาพันบาทถวน) สําหรับคาบริการอื่น  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปบัญชีที่ผานมา  บริษัทฯ และบริษัทยอยไม
มีการรับบริการอื่นจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไมมีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ  นอกจากน้ี  สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 2 บริษัท 
คือ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหา
พันบาทถวน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด  กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 55,000 บาท (หาหม่ืนหาพัน
บาทถวน)  
 

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 2561 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจําหนายจํานวน 17 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีสาขาและจุด
จําหนายรวม 21 สาขา โดยในระหวางปมีการเปดสาขาใหม 1 สาขา คือ  STARDUST สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 และปดสาขาท่ี
ไมทํากําไรซ่ึงส้ินสุดสัญญา รวม 5 สาขา แบงเปนสาขา GIZMAN 3 สาขา และสาขา STARDUST 2 สาขา บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการขยายสาขาใหมๆ ดวยความระมัดระวัง และจะเนนไปทางเปด KIOSK สําหรับ House Brand เปนหลัก 

ตลอดป  2561 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 และที่สําคัญในปนี้บริษัทไดพัฒนาสินคาใหม เพื่อเพ่ิม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมากขึ้น รวมถึงบริหารแบรนด CLOUDA ซึ่งเปนสินคา House Brand ของบริษัทใหเปนท่ี
รูจักมากย่ิงขึ้น โดยเนนจําหนายสินคาที่อยูในความตองการของตลาดเปนหลัก 

 
(1) ผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 

 
รายได้ 

บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2561 เทากับ 220.49 ลานบาท ลดลง 43.72 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 
16.55 จากการที่บริษัทฯไดมีการปดสาขาที่ไมทํากําไรและส้ินสุดสัญญาไป 5 สาขา รวมถึงยอดขายสินคาในกลุมโฮม
เอ็นเตอรเทนเมนทในรูปแบบแผนบลูเรย ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง และแผนเสียง ที่ยังหดตัวตอเนื่อง จึงสงผลใหบริษัทไดมี
นโยบายส้ินสุดการจําหนายในไตรมาสสุดทายของป 2561 และคาดวาจะเลิกจําหนายสินคากลุมหนังและเพลงราวไตรมาสแรก
ของป 2562 โดยในปนี้ผลิตภัณฑในกลุม GIZMAN หรือกลุม ไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท สามารถสรางรายไดโดดเดน สงผลใหบริษัทมี
สัดสวนรายไดจากกลุม อยูที่รอยละ 41.15 ของรายไดรวมป 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.18 ในป 2560 ดานรายไดจาก
รานคาปลีกในแบรนด STARDUST  มีสัดสวนเพ่ิมสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 46.69 ของรายไดรวมป 2561 จากรอยละ  45.12 ในป 
2560 สวนรายไดจากรานคาปลีกแบรนด MANGPONG มีสัดสวนตอรายไดรวมท่ีลดลงมาอยูที่รอยละ 0.72 ในป 2561 จาก
ระดับรอยละ 14.77 ในป 2560 

จากความตองการของสินคาในกลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตที่ยังหดตัวจากป 2560 ตอเนื่องมาถึงป 2561 สงผลใหความ
ตองการซ้ือของลูกคาในรูปแบบแผนบลูเรย ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง และแผนเสียง  ลดนอยลง สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่
เปล่ียนไป และคาดวาผลกระทบของการหดตัวในสินคากลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนตจะมีผลตอการหดตัวของรายไดในอนาคต
นอยลงอยางตอเนื่องในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายส้ินสุดการจําหนายสินคาประเภทกลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทนี้
ภายในไตรมาสแรกของป 2562 และจะนําพื้นที่ของกลุมนี้ ไปบริหารจัดการพื้นที่ในสวนของสินคา GIZMAN หรือกลุมไลฟ
สไตล-แก็ดเจ็ท เพื่อจัดวางสินคาใหมไดเพิ่มขึ้น รวมถึงมีภาพลักษณของราน GIZMAN ที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ความงาม  
รายไดจากการจําหนายสินคาเคร่ืองสําอาง ในป 2561 เทากับ 103.22 ลานบาท ลดลงจากป 2560 เทากับ 18.32 ลาน

บาท โดยรายไดจากกลุมผลิตภัณฑความงาม คิดเปนรอยละ 46.81 ของรายไดรวมในป 2561 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.00  ในป 
2560  
 

รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แกด็เจท็ 
รายไดจากการจําหนายสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ในป 2561 เทากับ 90.74 ลานบาท ลดลงจากป 2560 เทากับ 2.21 

ลานบาท โดยรายไดจากการกลุมไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท คิดเปนรอยละ 41.15 ของรายไดรวมในป 2561 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.18 
ในป 2560  

 

รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ 
รายไดจากการจําหนายสินคากลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ในรูปแบบแผนบลูเรย  ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง และ

แผนเสียง  ในป 2561 เทากับ 14.99 ลานบาท ลดลงจากป 2560 เปนจํานวน 24.03 ลานบาท โดยรายไดจากการกลุมโฮม
เอ็นเตอรเทนเมนท คิดเปนรอยละ 7.18 ของรายไดรวมในป 2561 ลดลงจากรอยละ 15.54 ในป 2560 
 

ประมาณการส่วนลดสทิธิสะสมคะแนน 
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได 1 คะแนน และไดคะแนนสองเทา

ทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเร่ิมโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 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 คะแนนแลกเปนสวนลด 
2,500 บาท จากรูปแบบการสะสมคะแนนและการแลกคะแนนสะสมขางตน สงผลใหประมาณการสวนลดสิทธิสะสมคะแนน 
ในป 2561 เทากับ 0.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.15 ลานบาท ในป 2560 โดยประมาณการสิทธิสะสมคะแนน คิดเปนรอยละ 
0.08 ของรายไดรวม ในป 2561 จากรอยละ 0.06 ในป 2560 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 16) 
 

รายได้ค่าเช่า 
เดิมสินคากลุมกลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตในตองใชพื้นที่ในการเก็บวีดีโอ สําหรับการจําหนายและการใหเชาสินคาเปน

จํานวนมาก แตจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ไดสงผลใหความตองการของสินคาในกลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตลง และ
ทําใหรานสาขาของบริษัทใชเน้ือที่เล็กลง แตเน่ืองจากบริษัทมีสิทธิการเชาอยู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดบริษัทจึงดําเนินการ
จัดหาบริษัทอื่นเขามาเชาพื้นที่สิทธิการเชาของบริษัทตอจากบริษัท โดยรายไดคาเชาในป 2561 เทากับ 6.27 ลานบาท ลดลง
เล็กนอยจาก 6.79 ลานบาทในป 2560 เนื่องจากในการตอสัญญาใหเชาชวงซึ่งครบกําหนดตามสัญญา ไดมีการปรับลดราคา
ตามสภาวะเศรษฐกิจ  
 

รายได้อ่ืน 
รายไดอื่นอยูที่ 4.32 ลานบาทในป 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3.67 ลานบาทในป 2560 คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.66 

เนื่องจากในป 2561 มีรายไดคา Compensate จาก Supplier เพิ่มมากขึ้น 
 

ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 
ตนทุนขายในป 2561 เทากับ 157.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 75.42 ของรายไดจากการขาย เปรียบเทียบ

กับป 2560 มีสัดสวนเทากับรอยละ 75.74 ตนทุนขายดีขึ้นเล็กนอย แมวาสัดสวนการบริโภคสินคาในกลุมโฮมเอนเตอรเทน
เมนตซอฟแวรภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จะมีจํานวนลดลงตอเนื่อง แตสัดสวนสินคากลุมผลิตภัณฑความงามที่เปนผลิตภัณฑ
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ของบริษัทมีสัดสวนมากขึ้นก็ชวยชดเชยการลดลงของสินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทในกลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนตซอฟแวร ดวยเหตุ
นี้เองอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทจึงดีขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 24.26 ในป 2560 มาอยูที่รอยละ 24.58 ในป 2561   

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คาใชจายในการขาย และบริหาร ในป 2561 เทากับ 125.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57.14 ของรายไดรวม ทั้งน้ี

คาใชจายดังกลาวลดลง 12.06 ลานบาทจากป 2560 หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 8.74 ทั้งนี้ คาใชจายที่ลดลงหลัก ๆ มา
จาก คาใชจายที่เก่ียวของกับพนักงานลดลง 3.24 ลานบาท คาใชจายที่เก่ียวกับการปดสาขาลดลง 1.82 ลานบาท คาใชจายที่
เก่ียวของกับการเชา บริการและสาธารณูปโภคลดลง 7.36 ลานบาท และคาเส่ือมราคาลดลง 1.35 ลานบาท  
 

ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่ายลขิสทิธ์ิ (EBITDA) 
ขาดทุนกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและ คาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในป 2561 เทากับ (44.95) ลานบาท หรือ

คิดเปน EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ตอรายไดรวม) รอยละ -20.39  
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตนทุนทางการเงินป 2561 อยูที่  0.44 ลานบาท  คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 0.87 เนื่องจากป 2561 ไดชําระเงินกูยืม

เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกันเปนสิทธิการเชาระยะยาว (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14) 
  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีการบันทึกภาษีเงินไดในป 2561 ที่ 1.64 ลานบาท ลดลงจากป 60 ที่บันทึกไว 3.03 ลานบาท ซึ่งเปนผลมา

จากการยกเลิกการขายสินคาผานศูนยการคา และตองบันทึกภาษีที่ไมสามารถขอคืนไดลงในงบกําไรขาดทุน ในป 2560 
 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
จากผลการดําเนินงานในป 2561 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในงบการเงินรวมเทากับ 65.31 ลานบาท ลดลง

รอยละ 5.95 จากปกอน และมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะป 2561 เทากับ 72.54  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.51  เนื่องจาก
หรือคิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 29.62 และ 32.55 ของรายไดรวม อันเปนผลมาจากการลดลงของรายได 
 
(2)  ฐานะทางการเงนิ 
สนิทรัพย์ 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ  145.53 ลานบาท 
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสินทรัพยเทากับ 220.90 ลานบาท ลดลง 75.37 ลานบาท หรือรอยละ 34.12 อัน
เปนผลมาจากการลดลงของ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว สินคาคงเหลือ สวนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ สิทธิการเชา เงินประกันและมัดจํา เปนหลัก 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 เทากับ 4.75 ลานบาท ลดลง 10.46 ลาน

บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ 15.21 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดใชรายการ
ดังกลาวเปนเงินทุนหมุนเวียนในป 2561  

 
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 0.13 ลานบาท ลดลง 14.15 ลานบาท จาก ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ที่มีเงินลงทุนชั่วคราวท่ี 14.28 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดใชเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
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ป 2561 โดยในระหวางปเงินลงทุนสวนท่ียังไมไดใช บริษัทไดนําเงินดังกลาวไปฝากไวในกองทุนเปดทหารไทยธนพลัส/TB8 
เนื่องจากเปนกองทุนที่มีสภาพคลองสูงใกลเคียงเงินฝากออมทรัพย แตใหผลตอบแทนที่ดีกวาเงินฝากออมทรัพย  

 

สนิค้าคงเหลือ 
บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินคาที่ทันสมัย โดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนารานและระบบ

รายงานการขายเขาดวยกัน ทําใหสามารถกําหนดปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสมกับปริมาณการขายและปริมาณสตอกสินคาได 
อีกท้ังบริษัท ฯ ยังไดกําหนดนโยบายในการสั่งซื้อสินคาวาควรมีเงื่อนไขทางการคาที่สามารถคืนสินคาที่จําหนายไมหมดไดทั้ง
จํานวนหรือบางสวนตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา นอกจากน้ีบริษัทยังเนนตรวจดูสินคาที่ไมมีการ
เคล่ือนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบาย ซึ่งทําใหความเสี่ยงของกลุมบริษัทในเร่ืองการบริหารจัดการสินคาคงคลัง
วาจะเส่ือมสภาพและลาสมัยนั้นลดลง นอกจากน้ีบริษัทยังมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญเพ่ือตรวจนับสินคา
คงเหลือทุกสาขาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามจากความตองการสินคาในกลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทลดลงอยางตอเน่ือง ทําให
บริษัทตัดสินใจตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัยสินคาไมเคล่ือนไหวในกลุมดังกลาวเพิ่มขึ้น รวมถึงสินคาประเภทเครื่องสําอางบางสวนที่
ติด Aging  สงผลใหการตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัยเพิ่มขึ้นเปน 2.96 ลานบาท จาก 1.33 ลานบาทในป 2560 โดยสินคาคงเหลือ
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ระดับ 60.15 ลานบาท ลดลง 28.30 ลานบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 
88.46 ลานบาท 

 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีมูลคาเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณสุทธิ 19.71 ลานบาท ลดลง 5.48 ลานบาท 
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุของการลดลงหลัก ๆ มาจากการตัดคาเส่ือม และการปดสาขาท่ีไมทํากําไรและส้ินสุด
สัญญาเชา (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9) 
 

สทิธิการเช่า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมูลคาสิทธิการเชา 49.80 ลานบาท ลดลง 7.65 ลานบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 เน่ืองจากคาตัดจําหนายตามระยะเวลา ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2561 สัญญาเชาระยะยาวไดครบกําหนดอายุสัญญา 1 
แหง โดยไดปรับปรุงบัญญชีราคาทุนของสิทธิการเชากับคาตัดจําหนายสะสม จํานวนเงิน 11.91 ลานบาท (หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 12) 
 

เงนิประกันและเงนิมัดจาํ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูที่ 3.58 ลานบาท ลดลงจาก 7.50 ลานบาท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2560 ลดลงเน่ืองจาก

ไดรับเงินประกันจากการยกเลิกสัญญาเชาระยะส้ันและสงคืนพื้นที่เชาในศูนยการคา รวม 3  แหง 

 

หนีส้นิ 
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 98.24  ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง

เทากับ 108.30 ลานบาท ลดลง 10.06 ลานบาท อันเปนผลจากการลดลงของเจาหน้ีการคาเปนหลัก และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 7.55 ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14) ซึ่งมี
ระดับ D/E Ratio ที่ 2.08 เทา ซึ่งคอนขางสูงมาก  

 
 
 

 

 

ของบริษัทมีสัดสวนมากขึ้นก็ชวยชดเชยการลดลงของสินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทในกลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนตซอฟแวร ดวยเหตุ
นี้เองอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทจึงดีขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 24.26 ในป 2560 มาอยูที่รอยละ 24.58 ในป 2561   

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คาใชจายในการขาย และบริหาร ในป 2561 เทากับ 125.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57.14 ของรายไดรวม ทั้งน้ี

คาใชจายดังกลาวลดลง 12.06 ลานบาทจากป 2560 หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 8.74 ทั้งนี้ คาใชจายที่ลดลงหลัก ๆ มา
จาก คาใชจายที่เก่ียวของกับพนักงานลดลง 3.24 ลานบาท คาใชจายที่เก่ียวกับการปดสาขาลดลง 1.82 ลานบาท คาใชจายที่
เก่ียวของกับการเชา บริการและสาธารณูปโภคลดลง 7.36 ลานบาท และคาเส่ือมราคาลดลง 1.35 ลานบาท  
 

ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่ายลขิสทิธ์ิ (EBITDA) 
ขาดทุนกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและ คาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในป 2561 เทากับ (44.95) ลานบาท หรือ

คิดเปน EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ตอรายไดรวม) รอยละ -20.39  
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตนทุนทางการเงินป 2561 อยูที่  0.44 ลานบาท  คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 0.87 เนื่องจากป 2561 ไดชําระเงินกูยืม

เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกันเปนสิทธิการเชาระยะยาว (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14) 
  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีการบันทึกภาษีเงินไดในป 2561 ที่ 1.64 ลานบาท ลดลงจากป 60 ที่บันทึกไว 3.03 ลานบาท ซึ่งเปนผลมา

จากการยกเลิกการขายสินคาผานศูนยการคา และตองบันทึกภาษีที่ไมสามารถขอคืนไดลงในงบกําไรขาดทุน ในป 2560 
 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
จากผลการดําเนินงานในป 2561 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในงบการเงินรวมเทากับ 65.31 ลานบาท ลดลง

รอยละ 5.95 จากปกอน และมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะป 2561 เทากับ 72.54  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.51  เนื่องจาก
หรือคิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 29.62 และ 32.55 ของรายไดรวม อันเปนผลมาจากการลดลงของรายได 
 
(2)  ฐานะทางการเงนิ 
สนิทรัพย์ 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ  145.53 ลานบาท 
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสินทรัพยเทากับ 220.90 ลานบาท ลดลง 75.37 ลานบาท หรือรอยละ 34.12 อัน
เปนผลมาจากการลดลงของ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว สินคาคงเหลือ สวนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ สิทธิการเชา เงินประกันและมัดจํา เปนหลัก 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 เทากับ 4.75 ลานบาท ลดลง 10.46 ลาน

บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ 15.21 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดใชรายการ
ดังกลาวเปนเงินทุนหมุนเวียนในป 2561  

 
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 0.13 ลานบาท ลดลง 14.15 ลานบาท จาก ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ที่มีเงินลงทุนชั่วคราวท่ี 14.28 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดใชเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวมเทากับ 47.29  ลานบาท และงบการเงินเฉพาะ

บริษัทเทากับ 52.28 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน (1,402.78)  ลานบาท และ (1,397.78) ลานบาท 
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เทากับ 4.88 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 24.61 ลานบาท โดยบริษัทใชกระแสเงินสดไปในการดําเนินงานท้ังส้ิน 23.65 ลานบาท ลดลงรอยละ 25.06 จากป
กอนที่ใชกระแสเงินสดในการดําเนินงานไปท้ังส้ิน 31.56 ลานบาท และมีเงินสดสุทธิไดมาจากิจกรรมการลงทุนเทากับ 12.19 
ลานบาท โดยเปนการไถถอนหนวยลงทุนระยะส้ันเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ ส้ินป 2561 อยู
ที่ 0.88 เทา และระดับหนี้สินตอทุนที่ 2.08 เทา โดยหน้ีสวนใหญ คือหนี้การคา และมีเงินกูยืมระยะยาว 7.55 ลาน ในภาพรวม
แมบริษัทจะยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู แตการดําเนินงานเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก เนื่องจากมีการใชกระแสเงินสดไป
ในการดําเนินงานที่ลดลง และคาดวาจะใชลดลงอยางตอเนื่อง เพิ่มเร่ืองแนวทางการแกไข 
 

ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 
ในป 2561 บริษัทมีภาระหนี้ผูกพันที่ไมไดแสดงในงบดุลไดแกสัญญาเชาพ้ืนที่สํานักงานใหญ คลังสินคา และพ้ืนที่สาขา 

รวม 17 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1-20 ป ส้ินสุดเดือน กันยายน 2579 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 22)   
 
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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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 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ 
งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 เน่ืองจากกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักจําหนาย อุปกรณเทคโนโลยี เครื่องสําอาง และการ
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ผลิต จําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด เปนผูถือลิขสิทธิ์การจัดจําหนายเพลง ภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี  ดี
วีดี  บลูเรย และผูบริหารใชขอมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสินคา ในแตละชวงอายุของสินคาคงเหลือและ
วิเคราะหสินคาที่ลาสมัยรายตัวประกอบในการพิจารณาคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ  ดังน้ันขาพเจาจึงระบุวา 
การวัดมูลคาของสินคาคงเหลือเปนเรื่องที่มีนัยสําคัญ 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 2560 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงาน
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 

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
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ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและ
บริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 

 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 

 
 
 
 

(นางสาวดรณี  สมกําเนิด) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5007 

 
 
 
 
 

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 31 มกราคม 2562 



102 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

งบกำรเงิน
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 4,753,264.46         15,210,908.90         4,014,085.68           14,660,606.40         
เงินลงทุนช่ัวคราว 128,852.62            14,279,465.79         128,852.62              14,279,465.79         
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ

- กิจการอื่น 5 685,312.25            603,560.70              685,312.25              589,077.09              
- บริษัทยอย 3.1 -                         -                           874,766.36              874,766.36              

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ
- กิจการอื่น 6 1,528,344.45         1,495,906.69           1,503,444.39           1,464,287.88           
- บริษัทยอย 3.1 -                         -                           600,846.23              463,530.00              

สินคาคงเหลือ สุทธิ 7 60,152,621.25       88,456,671.61         59,761,710.55         94,804,053.89         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,871,281.13         5,720,380.85           1,714,201.85           5,355,520.90           

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 69,119,676.16       125,766,894.54       69,283,219.93         132,491,308.31       

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุน-ในบริษัทยอย 8 -                         -                           4,955,000.00           6,947,000.00           
สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ สุทธิ 9 19,709,386.67       25,185,053.76         19,629,809.95         25,074,639.05         
สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 10 13,854.31              21,110.39                -                           -                           
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.1 , 11.2 -                         1,640,207.20           -                           1,640,207.20           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชา สุทธิ 12 49,795,365.42       57,442,100.76         49,795,365.42         57,442,100.76         
เงินประกันและมัดจํา
     - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3.2 1,006,200.00         1,392,300.00           962,910.00              1,006,200.00           
     - กิจการอื่น 2,577,882.87         6,107,181.93           2,577,882.87           6,107,181.93           
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 1,070,978.54         1,123,590.54           1,070,782.75           1,123,211.78           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 4 , 20 2,240,293.36         2,221,591.15           2,240,293.36           2,221,591.15           
          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 76,413,961.17       95,133,135.73         81,232,044.35         101,562,131.87       

รวมสินทรัพย 145,533,637.33     220,900,030.27       150,515,264.28       234,053,440.18       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ            ลงช่ือ ..................................................................... ……......  กรรมการ
     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )                  ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )

ณ วันท่ี 

สินทรัพย

ณ วันท่ี 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

- 1 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561

งบการเงินรวม



103 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

งบกำรเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20 1,949,851.32         -                           1,949,851.32           -                           
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

เจาหน้ีการคา - บริษัทยอย 3.3 -                         -                           1,187,181.82           4,538,110.30           
                       - กิจการอื่น 65,582,025.80       79,791,449.43         64,829,062.52         77,224,426.39         
เจาหน้ีอื่น      - กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 3.4 2,950,780.36         860,103.06              2,728,883.81           660,625.14              
                     - กิจการอื่น 13 5,515,085.38         6,456,431.19           5,351,403.14           6,003,837.00           

สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 948,000.00            948,000.00              948,000.00              948,000.00              
ภาษีเงินไดคางจาย -                         188,658.05              -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,008,512.38         1,385,323.16           1,987,643.08           1,219,686.30           

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 78,954,255.24       89,629,964.89         78,982,025.69         90,594,685.13         
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 14 6,604,000.00         7,552,000.00           6,604,000.00           7,552,000.00           
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 15 5,950,933.00         4,671,598.16           5,920,221.00           4,640,998.16           
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 16 2,409,255.80         2,600,927.00           2,409,255.80           2,600,927.00           
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 4,320,977.51         3,847,942.07           4,320,977.51           3,847,942.07           

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 19,285,166.31       18,672,467.23         19,254,454.31         18,641,867.23         
                    รวมหนี้สิน 98,239,421.55       108,302,432.12       98,236,480.00         109,236,552.36       

…/2

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันท่ี 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

 - 2 -

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561

- 2 -

ณ วันท่ี 
งบการเงินรวม



104 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

งบกำรเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

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    
    ทุนท่ีออกและชําระแลว

- หุนสามัญ จํานวน 977,751,185  หุน 17 -                         977,751,185.00       -                           977,751,185.00       
- หุนสามัญ จํานวน 977,753,684  หุน 17 977,753,684.00     -                           977,753,684.00       -                           

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) (1,402,775,993.85) (1,337,470,112.48) (1,397,778,294.08) (1,325,237,691.54)

รวมองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน -                         -                           -                           -                           
          รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 47,281,084.51       112,584,466.88       52,278,784.28         124,816,887.82       

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 13,131.27              13,131.27                -                           -                           
                    รวมสวนของผูถือหุน 47,294,215.78       112,597,598.15       52,278,784.28         124,816,887.82       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 145,533,637.33     220,900,030.27       150,515,264.28       234,053,440.18       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ            ลงช่ือ ..................................................................... ……......  กรรมการ
     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )

บาท
ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 

- 3 -

ณ วันท่ี 

                  ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



105 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได

รายไดจากการขาย สุทธิ 209,129,605.13     253,655,262.31       208,863,039.82       251,331,137.64       
รายไดอื่น

รายไดคาเชา 6,267,286.32         6,790,989.16           6,267,286.32           6,790,989.16           
รายไดคาบัตรสมาชิก 32,243.69              91,086.77                32,243.69                91,086.77                
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 743,895.07            -                           743,895.07              -                           
อื่น ๆ 4,320,898.87         3,672,373.08           6,930,501.65           4,448,887.00           
         รวมรายได 3.5 220,493,929.08     264,209,711.32       222,836,966.55       262,662,100.57       

คาใชจาย
ตนทุนขาย 157,734,257.69     192,122,042.09       167,203,649.37       195,398,854.09       
คาใชจายในการขาย 70,702,513.11       78,729,720.99         69,836,664.23         74,668,776.83         
คาใชจายในการบริหาร 55,280,473.16       59,315,085.41         54,262,689.00         55,546,858.86         
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน-บริษัทยอย -                         -                           1,992,000.00           -                           
ตนทุนทางการเงิน 442,359.29            446,249.99              442,359.29              446,249.99              

          รวมคาใชจาย 3.5 284,159,603.25     330,613,098.48       293,737,361.89       326,060,739.77       
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (63,665,674.17)      (66,403,387.16)        (70,900,395.34)        (63,398,639.20)        
คาใชจายภาษีเงินได 11.3 1,640,207.20         3,033,565.85           1,640,207.20           2,844,871.86           
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (65,305,881.37)      (69,436,953.01)        (72,540,602.54)        (66,243,511.06)        

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (65,305,881.37)      (69,436,953.01)        (72,540,602.54)        (66,243,511.06)        
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                         -                           -                           -                           

(65,305,881.37)      (69,436,953.01)        (72,540,602.54)        (66,243,511.06)        
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.067)                    (0.071)                      (0.074)                      (0.068)                      
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 977,752,455          977,751,185            977,752,455            977,751,185            

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 19 (0.067)                    (0.071)                      (0.074)                      (0.068)                      
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 977,752,455          977,751,185            977,752,455            977,751,185            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ            ลงช่ือ ..................................................................... ……......  กรรมการ
     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )

งบการเงินเฉพาะบริษัท

                  ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )

บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบกําไรขาดทุน
บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

- 6 -



106 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

งบกำรเงิน (ต่อ)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 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        
การเปลียนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

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        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2561 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        
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุน 2,499.00              -                       -                      -                           -                                  2,499.00                   -                    2,499.00                   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหวางป -                       -                       -                      (65,305,881.37)        -                                  (65,305,881.37)         -                    (65,305,881.37)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 977,753,684.00   448,578,832.52   23,724,561.84    (1,402,775,993.85)   -                                  47,281,084.51          13,131.27         47,294,215.78          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการนี้

         ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ
                    ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )
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กําไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

บาท
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )



107 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

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 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)เบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                     -                      (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         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2561 977,751,185.00  448,578,832.52 23,724,561.84    (1,325,237,691.54) -                                     124,816,887.82         
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุน 2,499.00             -                     -                      -                         -                                     2,499.00                    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                     -                      (72,540,602.54)      -                                     (72,540,602.54)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 977,753,684.00  448,578,832.52 23,724,561.84    (1,397,778,294.08) -                                     52,278,784.28           

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

       ลงชื่อ ......................................................…......  กรรมการ ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ
                    ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )
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กําไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )



108 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

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

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (65,305,881.37)   (69,436,953.01)   (72,540,602.54)   (66,243,511.06)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั 15 -                      6,090,002.04      -                      6,090,002.04       
ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 11.4 -                      (1,218,000.41)     -                      (1,218,000.41)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                      4,872,001.63      -                      4,872,001.63       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (65,305,881.37)   (64,564,951.38)   (72,540,602.54)   (61,371,509.43)   

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (65,305,881.37)   (64,564,951.38)   (72,540,602.54)   (61,371,509.43)   
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(65,305,881.37)   (64,564,951.38)   (72,540,602.54)   (61,371,509.43)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ
                    ( นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )

งบการเงินรวม

     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ลงชื่อ .....................................................................……......  กรรมการ
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บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท



109 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด (65,305,881.37)    (69,436,953.01)  (72,540,602.54)   (66,243,511.06) 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย 466,209.25          567,919.67        466,001.54         567,919.67       
ปรับปรุงคาเผื่อสินคาลาสมัย 7 1,624,041.94       559,943.17        1,624,041.94      559,943.17       
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                     1,992,000.00      -                    
คาเสื่อมราคา 9 7,758,717.23       8,530,372.29     7,727,879.24      8,499,534.30    
คาสิทธิการเชาตัดจําหนาย 12 7,646,735.34       8,228,677.89     7,646,735.34      8,228,677.89    
คาสิทธิสะสมคะแนน 16 (191,671.20)         (160,296.80)       (191,671.20)        (160,296.80)      
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 15 1,279,334.84       986,515.49        1,279,222.84      955,915.49       
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 10 7,256.08              3,911,841.11     -                      3,904,585.03    
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 9 (743,895.07)         446,106.26        (743,895.07)        446,106.26       
ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 9 422,430.43          1,776,917.36     422,430.43         1,776,917.36    
ดอกเบี้ยจาย 442,359.29          446,249.99        442,359.29         446,249.99       
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน -                       188,693.99        -                      -                    
คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี 11.3 1,640,207.20       2,844,871.86     1,640,207.20      2,844,871.86    

ลูกหน้ีการคา - บริษัทยอย ลดลง(เพ่ิมขึ้น) -                       -                     -                      2,423,926.64    
ลูกหน้ีการคา ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (81,751.55)           2,744,272.14     (96,235.16)          2,352,566.70    
ลูกหน้ีอื่น - บริษัทยอย ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 3.1 -                       -                     (137,316.23)        (394,431.00)      
ลูกหน้ีอื่น ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (32,437.76)           1,359,947.01     (39,156.51)          346,767.63       
สินคาคงเหลือ ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 26,680,008.42     26,971,568.32   33,418,301.40    22,480,131.11  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 3,849,167.24       2,549,661.87     3,641,386.57      2,430,703.16    
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพ่ิมขึ้น)

- เงินประกันและมัดจํา 3,915,399.06       1,007,261.25     3,572,589.06      1,007,261.25    
- เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน (18,702.21)           (18,647.45)         (18,702.21)          (18,647.45)        

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 3.3 -                       -                     (3,350,928.48)     4,538,110.30    
เจาหน้ีการคา - กิจการอื่น  เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (14,209,423.63)    (15,368,038.13)  (12,395,363.87)   (17,425,648.57) 
เจาหน้ีอื่น - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 3.4 2,090,677.30       369,594.96        2,068,258.67      262,931.82       
เจาหน้ีอื่น - กิจการอื่น  เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (978,226.46)         (7,415,440.47)    (689,314.51)        (7,353,101.32)   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 623,189.22          (529,846.77)       767,956.78         (667,693.09)      
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น(ลดลง) :-

 - ผลประโยชนพนักงานที่จายแลว 15 -                       (1,193,620.33)    -                      (1,193,620.33)   
- อื่นๆ เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 473,035.44          (141,279.16)       473,035.44         (141,279.16)      

     เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (22,643,220.97)    (30,773,707.49)  (23,020,780.04)   (29,525,109.15) 
     จายดอกเบี้ย (405,478.64)         (408,349.30)       (405,478.64)        (408,349.30)      
     จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (602,322.82)         (373,820.71)       (413,640.03)        (373,776.84)      
     เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (23,651,022.43)    (31,555,877.50)  (23,839,898.71)   (30,307,235.29) 

…/2

งบการเงินรวม

 - 8 -

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561
บ า ท

 - 2 -

งบการเงินเฉพาะบริษัท



110 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนช่ัวคราว 14,150,613.17     36,202,420.71   14,150,613.17    36,202,420.71  
ซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 9 (3,014,425.91)      (278,880.12)       (3,014,425.91)     (278,880.12)      
เงินสดรับจากการจําหนาย สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 9 1,052,840.41       526,987.89        1,052,840.41      526,987.89       

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน 12,189,027.67     36,450,528.48   12,189,027.67    36,450,528.48  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 17, 18 2,499.00              -                     2,499.00             -                    
เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมขึ้น 20 1,949,851.32       -                     1,949,851.32      -                    
จายเงินกูยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน 14 (948,000.00)         -                     (948,000.00)        -                    

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,004,350.32       -                     1,004,350.32      -                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,457,644.44)    4,894,650.98     (10,646,520.72)   6,143,293.19    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 15,210,908.90     10,316,257.92   14,660,606.40    8,517,313.21    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 4,753,264.46       15,210,908.90   4,014,085.68      14,660,606.40  

กิจกรรมท่ีไมกระทบเงินสด
สิทธิการเชา-อาคาร ลดลงจากการโอนออก (11,914,848.00) -                     (11,914,848.00) -                    
สิทธิการเชา-อาคาร ลดลงจากการโอนออก 11,914,848.00     -                     11,914,848.00    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

                 ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ
     ( นายปยวรรพทา  ตรีเอนกวนิศ  )

- 9 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

                    ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

บ า ท
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561



111 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท                                                                                                                           
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บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

1.  ขอมูลทั่วไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัทฯ จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเม่ือ วันท่ี 3 มกราคม 2533 และไดจด
ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสํานักงาน
ใหญต้ังอยูเลขที่  24  ถนนประดิษฐมนูธรรม   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2549 
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ปอง
ทรัพย จํากัด (มหาชน)” และเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และเม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 ไดเปล่ียนชื่อเปน บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินธุรกิจหลักจําหนาย อุปกรณเทคโนโลยี 
เคร่ืองสําอาง และการผลิต จําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด เปนผูถือลิขสิทธิ์การจัดจําหนายเพลง ภาพยนตร ในรูปแบบของ 
ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย   

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายการทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

งบการเงิน จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด (ในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตป 2560 เปนตนไป ถือเปน 100%) หลังจากไดตัดยอด
คงเหลือและรายการระหวางกันท่ีมีนัยสําคัญออกแลว 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัท
ในเครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกนัมีดังนี้ 
      รอยละการถือหุน 

      ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 31 
 

บริษัท 
  

ประเภทธุรกิจ 
  

ลักษณะความสัมพันธ 
 ธันวาคม 

2561 
 ธันวาคม  

2560 
บริษัทยอย         
บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ผลิตเคร่ืองสําอาง  ถือหุนและมีกรรมการ

รวมกัน 
 99.10  99.10 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี ่จํากัด  พลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกบัพลังงาน 

 ถือหุนและมีกรรมการ
รวมกัน 

 99.60  99.60 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน         
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  ใหเชาอาคาร   ผูถือหุนใหญ  -  - 
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บุคคลทีเ่กี่ยวของกัน 
   นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร - ผูถือหุนและกรรมการ - - 
   นางสาวณลันรัตน นันทนนส - ผูถือหุนและกรรมการ - - 
นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ - ผูถือหุนและกรรมการ - - 

1.3. การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

ในระหวางป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง       วันท่ี 1 มกราคม 2561 
ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปปจจุบันไมมีผลกระทบตองบการเงินอยาง มี
นัยสําคัญ  

1.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

ปที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 2562 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคาคงเหลือ 2562 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2562 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและขอผิดพลาด 2562 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2562 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได 2562 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2562 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชา 2562 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 2562 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 2562 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2562 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 2562 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวของกัน 2562 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 

เม่ือออกจากงาน 2562 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 2562 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ที่เงินเฟอรุนแรง 2562 
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 ปที่มีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กําไรตอหุน 2562 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 2562 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 2562 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น   
 และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 2562 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 2562 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 2562 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนคร้ังแรก 2562 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2562 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2562 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย  
 และการดําเนินงานท่ียกเลิก 2562 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 2562 
ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 2563 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 2562 
ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 2562 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมการงาน 2562 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 2562 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 2562 
ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมี  
 ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 2562 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 2562 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี  
 ของกิจการหรือของผูถือหุน 2562 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้น  

ตามรูปแบบกฎหมาย 2562 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2562 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปที่มีผลบังคับใช 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน   
 การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2562 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย 2562 

สัญญาเชาหรือไม  
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน   

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 2562 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
ที่เงินเฟอรุนแรง 2562 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2562 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน   

ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐาน  
การบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 2562 

ฉบับท่ี 16 เร่ือง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 2563 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2562 
ฉบับท่ี 19 เร่ือง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิต  

สําหรับเหมืองผิวดิน 2562 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีนําสงรัฐ 2562 

 
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 
แลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16,  ฉบับที่ 17, ฉบับท่ี 19, ฉบับท่ี 
21, ฉบับท่ี 23, ฉบับที่ 24, ฉบับท่ี 33, ฉบับท่ี 34, ฉบับท่ี 36, ฉบับที่ 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8, 
ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอื่นๆ ไม
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
และฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
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2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีทีส่ําคัญสรุปไดดังนี้; 

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

บริษัทฯ บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
รายไดจากการขายสินคา รับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว         
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลด
แลว 

2.2 คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีประมาณขึ้นน้ี ได
จากการวิเคราะหสถานะของหนี้ในปจจุบัน 

2.3 สินคาคงเหลือ 
สินคาเพ่ือขาย 
สินคาคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
บริษัทฯ ประมาณมูลคาสินคาท่ีคาดวาจะลาสมัยเปนคาใชจาย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและความนิยมของผูบริโภค 
วัตถุดิบ 
วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และจะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช  

2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพยสินรายการอื่น  แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 
คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

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

2.5 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเชาตัดจายสะสม  
สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ บันทึกคาลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญาแตไมเกิน 3 ป 
โดยวิธีผลรวมจํานวนป (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจํานวนเดือนเปนฐานในการคํานวณการตัดจายเปนรายเดือน 
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2.7 ภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี

บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 มาใชกอนกําหนด เน่ืองจากวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัด
จายลิขสิทธิ์ซึ่งเปนรายจายหลักในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน ทําใหมีผลแตกตางชั่วคราวจากระยะเวลาเปนจํานวนท่ีมี
สาระสําคัญ ซึ่งการนํามาตรฐานดังกลาวมาใชจะขจัดผลแตกตางดังกลาว และสงผลใหการนําเสนองบการเงินสะทอนภาพท่ีเปน
จริงไดตลอดเวลา โดยบันทึกรับรูผลแตกตางชั่วคราวของราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับฐานภาษีของสินทรัพยหรือ
หน้ีสินน้ัน เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

2.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ทรัพยสินและหนี้สินที่
เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปนเงินบาทโดยอัตรา 
แลกเปลี่ยนท่ีธนาคารพาณิชยรับซื้อและขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.9 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู  เงินเดือน  คาจาง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ  เปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานน้ีคํานวณโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  อยางไรก็ตาม 
ผลประโยชนหลังออกจากงานท่ีเกิดขึ้นจริงน้ันอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
บริษัทฯ  รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.10 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิกโดยเม่ือลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิกซื้อสินคาจะไดรับคะแนนเพ่ือสะสมซ่ึงนําไป
คํานวณเปนมูลคาเงินบาทตามอัตราท่ีบริษัทฯ กําหนดมูลคาเงินบาทท่ีคํานวณไดสามารถนําไปใชแทนเงินสดในการซ้ือสินคาคร้ัง
ตอๆ ไป 

บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินของคะแนนสะสมดังกลาวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนํายอดท่ีประมาณเพ่ิมขึ้นแตละ
คร้ังไปแสดงหักจากยอดขายท่ีบริษัทฯ ใหคะแนนสะสมและบันทึกจํานวนเงิน (มูลคายุติธรรม) ที่คํานวณจากคะแนนสะสมเปน
รายไดจากการขายเมื่อลูกคานําคะแนนสะสมมาใชชําระราคาสินคา 

2.11 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ
เหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ     
งบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

2.12 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออก
และเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
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3. รายการบญัชีกบับริษทัยอย กิจการทีเ่กี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย กิจการที่เกี่ยวของกัน  บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตาม
ราคาตลาดท่ัวไป หรือเปนไปตามสัญญาท่ีตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคาที่มีกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งแสดงรวมเปน
สวนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

สินทรัพย 

3.1 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
บริษัทยอย         

บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด         
- ลูกหนี้การคา  -  -  874,766.36  874,766.36 
- ลูกหนี้อื่น - รายไดอื่น  -  -  600,846.23  463,530.00 

รวม  -  -  1,475,612.59  1,338,296.36 

3.2 เงินประกันและมัดจํา-กิจการที่เก่ียวของกัน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน         

เงินมัดจําคาเชา - บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  1,006,200.00  1,392,300.00  962,910.00  1,006,200.00 
รวม  1,006,200.00  1,392,300.00  962,910.00  1,006,200.00 

หน้ีสิน 
3.3 เจาหนี้การคา - กจิการที่เกี่ยวของกนั 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
บริษัทยอย         

บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด  -  -  1,187,181.82  4,538,110.30 
รวม  -  -  1,187,181.82  4,538,110.30 
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3.4 เจาหนี้อื่น-กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
                                           บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน         

บริษัท ปยวรรพทา จํากัด         
- ภาษีโรงเรือน,ไฟฟา-ประปา  1,845,011.36  737,198.43  1,623,114.81  537,720.51 

กรรมการบริษัท – เงินทดรองจาย  1,105,769.00  122,904.63  1,105,769.00  122,904.63 
รวม  2,950,780.36  860,103.06  2,728,883.81  660,625.14 

 

3.5  รายการคาท่ีสําคัญกับกจิการที่เกีย่วของกัน สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้ 

                      บาท   
                                   สําหรับป สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  นโยบายการคิด 
  2561  2560  2561  2560  ตนทุนระหวางกัน 
รายไดอื่น           
บริษัทยอย           
บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด  -  -    2,615,150.44      859,646.00  ราคาที่ตกลงกัน 
ซื้อสินคา           
บริษัทยอย           
บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด    -     -     5,647,316.26      15,532,118.06  ราคาที่ตกลงกัน
คาใชจายบริหาร           
กิจการที่เกีย่วของกัน           
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด    5,330,836.54    7,060,853.66  4,926,312.56        5,175,854.37  ราคาตามสัญญา 

           

 

3.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทฯ มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้  
 บาท 

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชนระยะส้ัน 12,378,878.86  12,408,169.04     12,378,878.86  12,408,169.04 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน   696,955.00             -        696,955.00             - 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น -  -  -  - 

รวม 13,075,833.86  12,408,169.04  13,075,833.86  12,408,169.04 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
เงินสด  708,191.49  1,592,832.53  698,692.74  1,589,812.28 
เงินฝากธนาคารและสถาบัน     6,285,366.33  15,839,667.52  5,555,686.30  15,292,385.27 
     รวม  6,993,557.82  17,432,500.05  6,254,379.04  16,882,197.55 
หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน  (2,240,293.36)  (2,221,591.15)  (2,240,293.36)  (2,221,591.15) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  4,753,264.46  15,210,908.90  4,014,085.68  14,660,606.40 

 

5. ลูกหนี้การคา   สุทธ ิ

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2560 ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การคา – กจิการอื่น  685,312.25  603,560.70  685,312.25  589,077.09 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหนี้การคา – กจิการอื่น  สุทธ ิ  685,312.25  603,560.70  685,312.25  589,077.09 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น จําแนกตามอายุหน้ีที่คางชําระดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การคา – กจิการอื่น         
         - ยังไมถึงกาํหนดชําระ  685,312.25  603,560.70  685,312.25  589,077.09 
         - เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน    -        -  -         - 
         - เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน          -       -       -        - 
         - เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน         -      -      -       - 
         - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึน้ไป         -    -    -              - 

รวม  685,312.25  603,560.70  685,312.25  589,077.09 
หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ       -  -  -      - 
       รวมลูกหนี้การคา–กิจการอื่น  สุทธิ  685,312.25  603,560.70  685,312.25  589,077.09 
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6. ลูกหนี้อืน่ 

ลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
รายไดคางรับ  13,281.27  331,235.86  13,281.27  331,235.86 
คาใชจายจายลวงหนา  617,037.29  695,327.00  592,137.23  663,708.19 
อื่นๆ  898,025.89  469,343.83  898,025.89  469,343.83 
รวม  1,528,344.45  1,495,906.69  1,503,444.39  1,464,287.88 

 
7. สินคาคงเหลือ สุทธ ิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 
         บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

สินคาสําเร็จรูป   62,866,364.98  89,702,712.60  62,711,185.61  96,129,487.01 
วัตถุดิบ  241,351.64  85,012.44  5,620.31  5,620.31 

รวม  63,107,716.62  89,787,725.04  62,716,805.92  96,135,107.32 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (2,955,095.37)  (1,331,053.43)  (2,955,095.37)  (1,331,053.43) 
สินคาคงเหลือ  สุทธิ  60,152,621.25  88,456,671.61  59,761,710.55  94,804,053.89 

 

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561  2560 

ยอดคงเหลอืตนป  1,331,053.43  771,110.26 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหวางป    1,624,041.94  559,943.17 
ยอดคงเหลอืสิ้นป  2,955,095.37       1,331,053.43 
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8. เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2560 บริษัทฯ มีเงนิลงทุนในบริษัทยอยดังนี:้- 
      เงินลงทุน 
    สัดสวน     คาเผื่อการดอยคา 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี 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. 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  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 5,419 6,244 - - 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด พลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง 

2.00 2.00 99.60 99.60 1,992 1,992 157 212 1,992 - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย      6,947 6,947 5,576 6,456 1,992 - 

หัก  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน      1,992 -     

เงินลงทุนในบริษัทยอย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ    4,955 6,947   
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9. สวนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ – สุทธิ 

สวนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2560 ประกอบดวย   

 บาท 

 งบการเงินรวม 

  เคร่ืองตกแตงอุปกรณ   

 สวนปรับปรุง และ   

 อาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60      49,370,631.07 93,484,355.14    9,709,761.21    152,564,747.42 
เพ่ิมขึ้น       1,346,086.00   1,668,339.91 - 3,014,425.91 

ลดลง          (49,500.00)   (4,092,236.79) (3,561,550.00) (7,703,286.79) 

ตัดทรัพยสินเสียหาย/เลิกใช   (16,809,132.91)       (285,250.00) -   (17,094,382.91) 

ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61   33,858,084.16 90,775,208.26   6,148,211.21    130,781,503.63 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม     

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

เพ่ิมขึ้น   (2,935,761.18)   (4,658,956.23)       (163,999.82)      (7,758,717.23) 

ลดลง          26,906.27    3,789,693.81    3,561,549.00       7,378,149.08 

ตัดทรัพยสินเสียหาย/เลิกใช   16,496,768.57       191,376.28 -     16,688,144.85 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค 61 (21,883,855.37) (83,514,549.50) (5,673,712.09) (111,072,116.96) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

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

31 ธันวาคม 2561   11,974,228.79   7,260,658.76       474,499.12 19,709,386.67 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  เคร่ืองตกแตงอุปกรณ   
 สวนปรับปรุง และ   

 อาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     

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

เพ่ิมขึ้น       1,346,086.00   1,668,339.91 - 3,014,425.91 

ลดลง          (49,500.00)   (4,092,236.79)   (3,561,550.00) (7,703,286.79) 

ตัดทรัพยสินเสียหาย/เลิกใช   (16,809,132.91)       (285,250.00) -   (17,094,382.91) 

ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61   33,858,084.16 90,619,695.65   6,148,211.21   130,625,991.02 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม     

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

เพ่ิมขึ้น     (2,935,761.18)   (4,628,118.24)       (163,999.82)      (7,727,879.24) 

ลดลง          26,906.27    3,789,693.81    3,561,549.00       7,378,149.08 

ตัดทรัพยสินเสียหาย/เลิกใช       16,496,768.57       191,376.28 -      16,688,144.85 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61 (21,883,855.37) (83,438,613.61) (5,673,712.09) (110,996,181.07) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

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

31 ธันวาคม 2561   11,974,228.79   7,181,082.04       474,499.12 19,629,809.95 
 
คาเส่ือมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

คาใชจายในการขาย  4,881,704.02  5,380,675.71  4,881,704.02 5,380,675.71 
คาใชจายในการบริหาร  2,877,013.21  3,149,696.58  2,846,175.22 3 3,118,858.59 

รวม  7,758,717.23  8,530,372.29  7,727,879.24 8,499,534.30 
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธ ิ

สินทรัพยไมมีตัวตน  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2560 ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 เพิ่ม ตัดจาย  โอน  31 ธันวาคม 2561 

ราคาทุน :-     
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 31,819,296.70 - (7,575,403.93)  - 24,243,892.77 
คาโปรแกรมบัญช ี 36,380.00 - -  - 36,380.00 
     รวม 31,855,676.70 - (7,575,403.93)  - 24,280,272.77 
หัก  คาตัดจายสะสม:        
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (31,819,296.70) - 7,575,403.93  -  (24,243,892.77) 
คาโปรแกรมบัญช ี (15,269.61) (7,256.08) -  -  (22,525.69) 

     รวม (31,834,566.31) (7,256.08) 7,575,403.93  - (24,266,418.46) 
คาสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 21,110.39      13,854.31 
บวก  คาลิขสิทธิ์ยงัไมถึงกําหนดตัด           -                - 
 21,110.39      13,854.31 
        
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2560 เพิ่ม ตัดจาย  โอน  31 ธันวาคม 2561 
ราคาทุน :-      
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 31,819,296.70 - (7,575,403.93)  - 24,243,892.77 
     รวม 31,819,296.70 - (7,575,403.93)  - 24,243,892.77 
หัก  คาตัดจายสะสม:        
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (31,819,296.70) - 7,575,403.93          - (24,243,892.77) 
     รวม (31,819,296.70) - 7,575,403.93          - (24,243,892.77) 
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสุทธิ          -               - 
บวก  คาลิขสิทธิ์ยงัไมถึงกําหนดตัด          -               - 
          -               - 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  7,256.08  3,911,841.11  -  3,904,585.03 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลวแตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิ์คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน (ราคา
ทุนเดิม) 5.50 ลานบาท และ 13.08 ลานบาท ตามลําดับ 
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11. คาใชจายภาษีเงนิไดและภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 

บริษัทฯ ไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการท่ีมิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการสวนท่ีไดรับการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2561 และ 2560 ในอัตรารอยละ 20 ของกําไร ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีตามพระราชกําหนดและพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 595)  สวนบริษัทยอย ใชอัตราภาษีตามประกาศของ
กรมสรรพากรสําหรับกิจการเอสเอ็มอี 

11.1 สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

 บาท 
      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
     ยอดคงเหลือยกมา  1,640,207.20  5,703,079.47 
     ผลแตกตางชั่วคราว เพ่ิมขึ้น (ลดลง)     376,108.64   (2,844,871.86) 
     เพ่ิมขึ้น(ลดลง) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร  -  (1,218,000.41) 
     ปรับปรุง  (2,016,315.84)  - 
     ยอดคงเหลือยกไป  -  1,640,207.20 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     
     ยอดคงเหลือยกมา  -  - 
     ผลแตกตางชั่วคราว เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  -  - 
     ยอดคงเหลือยกไป   -  - 

 

11.2 สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากรายการ คาลิขสิทธิ์ตัดจาย คาใชจายผลประโยชนพนักงาน และประมาณ
การสิทธิสะสมคะแนน ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินกับฐานภาษีของสินทรัพย
และหน้ีสิน ตามรายละเอียดดังนี้ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
        บาท 
  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตางชั่วคราว   ภาษี  สินทรัพย    หน้ีสิน  
ลิขสิทธิเ์พลงและภาพยนตร  -  -  -  20%  -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน  -  -  -  20%  -  - 
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  -  -  -  20%  -  - 
รวม          -  - 
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  งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
        บาท 
  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตางชั่วคราว   ภาษี  สินทรัพย    หน้ีสิน  
ลิขสิทธิเ์พลงและภาพยนตร  -  1,129,265.46  1,129,265.46  20%  225,853.09  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน  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  - 
             

 

  งบการเงินเฉพาะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
        บาท 
  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตางชั่วคราว   ภาษี  สินทรัพย    หน้ีสิน  
ลิขสิทธิเ์พลงและภาพยนตร  -  1,129,265.46  1,129,265.46  20%  225,853.09  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน  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  - 

 

 

11.3 การกระทบยอดภาษีเงินไดตามบัญชีกับภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได 

  สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    -    - 
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี –         
         ลูกหนี้ฝากขาย  -  -  -  - 
         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  -  -  -  - 
         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  -  -  -  - 
        ประมาณการสิทธิสะสมแตม  -  -  -  - 
        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    -    - 
คาใชจายภาษีเงินได     -    - 
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  สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    -    - 
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี –         
         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 

 
 
 
11.4 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกบั -         
-  ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม -         
          - หลักคณติศาสตรประกันภัย  -  6,090,002.04  -  6,090,002.04 
คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ -         
- แสดงอยูในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-  -  (1,218,000.41)  -  (1,218,000.41) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี- สุทธ ิ  -  4,872,001.63  -  4,872,001.63 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ซึ่งไมไดรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากฝายบริหารของกลุมบริษัทพิจารณาแลวเห็นวายังไมมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวมาใชประโยชน 
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12. สิทธิการเชา - สุทธ ิ

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2560  เพิ่ม  ลด  31 ธันวาคม 2561 

ราคาทุน  196,775,206.50  -  (11,914,848.00)  184,860,358.50 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (139,333,105.74)  (7,646,735.34)  11,914,848.00  (135,064,993.08) 
สิทธิการเชา  - สุทธิ 57,442,100.76  (7,646,735.34)  -  49,795,365.42 
 

คาสิทธิการเชาตัดจาย สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  แสดงไวในคาใชจายในการขาย ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561  2560 
สิทธิการเชาตัดจาย  7,646,735.34  8,228,677.89 

 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ไดยกเลิกและสงคืนพ้ืนท่ีเชาในศูนยการคา 2 แหง ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะส้ัน 1 แหง และสิทธิการเชา
ระยะยาวท่ีครบกําหนด 1 แหง และไดปรับปรุงบัญชี ราคาทุนของสิทธิการเชากับคาตัดจําหนายสะสมจํานวนเงิน  11,914,848.00 บาท 
เทากัน 

13. เจาหนีอ้ื่น 

เจาหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
คาใชจายคางจาย  2,984,002.89  4,774,228.78  2,880,070.65  4,662,562.64 
เจาหนี้อื่น  2,494,201.84  1,644,301.72  2,434,451.84  1,303,373.67 
ดอกเบีย้คางจาย  36,880.65  37,900.69  36,880.65  37,900.69 
รวม  5,515,085.38  6,456,431.19  5,351,403.14  6,003,837.00 
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14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ยอดคงเหลอื ตนงวด  8,500,000.00  8,500,000.00  8,500,000.00  8,500,000.00 
จายชําระ        (948,000.00)  -        (948,000.00)  - 
ยอดคงเหลอื สิน้งวด  7,552,000.00  8,500,000.00  7,552,000.00  8,500,000.00 
หัก เงินกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (948,000.00)  (948,000.00)  (948,000.00)  (948,000.00) 
              สุทธิ  6,604,000.00  7,552,000.00  6,604,000.00  7,552,000.00 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาวเปนการกูโดยมีหลักประกันเปนสิทธิการเชาและบริการ มูลคา 14,350,000.00 บาท 
ระยะเวลาการกู 10 ป อัตราดอกเบี้ยระหวาง MLR-1 ถึง MLR   

 

15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ  2560  มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ ตนงวด  4,671,598.16   10,968,705.04  4,640,998.16  10,968,705.04 
ผลประโยชนที่จายแลว  -  (1,193,620.33)  -  (1,193,620.33) 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย  1,279,334.84        986,515.49  1,279,222.84 955,915.49 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ-        

- ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  -  (6,090,002.04)  -    (6,090,002.04) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ   สิ้นงวด  5,950,933.00  4,671,598.16  5,920,221.00 4,640,998.16 
 
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

ตนทุนบริการปจจบุัน  1,167,718.80  876,127.48  1,167,610.80  851,979.48 
ตนทุนดอกเบี้ย  111,616.04  110,388.01  111,612.04  103,936.01 
รวม  1,279,334.84  986,515.49  1,279,222.84  955,915.49 
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ขอสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 รอยละ 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
อัตราคิดลด 2.27 2.27 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 5.00 5.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 60.00* 0 - 60.00* 
อัตรามรณะ TMO2008** TMO2008** 

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

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปนดังนี้ 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่นํามาวิเคราะหความออนไหว ไดแก อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือวาขอสมมุติอื่นไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะหความออนไหวจากการเปล่ียนแปลงใน
ขอสมมุติที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

- ถาอัตราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 0.32 ลานบาท (เพ่ิมขึ้น 0.36 ลานบาท) 
- ถาอัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพ่ิมขึ้น  0.43 ลานบาท (ลดลง 0.39 

ลานบาท) 
- ถาพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ป ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพ่ิมขึ้น 0.03 ลานบาท  (ลดลง 0.03  ลานบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานไดคํานวณโดยการใชวิธีเดียวกัน
กับที่คํานวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานท่ีรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

16. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิก  โดยการเปล่ียนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ยอดคงเหลอื ณ ตนป 2,600,927.00 2,761,223.80 
บวก ประมาณการเพ่ิมขึ้นระหวางป 2,569,385.00  2,969,477.20 
หัก   จํานวนเงินท่ีใชสิทธิระหวางป (434,150.00)  (473,450.00) 
        จํานวนเงินของคะแนนท่ีหมดอาย ุ (2,326,906.20)  (2,656,324.00) 
ยอดคงเหลอื ณ สิ้นป 2,409,255.80  2,600,927.00 
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17. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

17.1 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติดังตอไปน้ี
ก. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 2,434,129,151 บาท (สองพันสี่รอยสามสิบสี่ลานหน่ึงแสนสองหม่ืนเกาพัน

หนึ่งรอยหาสิบเอ็ด) จากเดิม 3,311,880,336 บาท (สามพันสามรอยสิบเอ็ดลานแปดแสนแปดหม่ืนสามรอยสามสิบหก) เปน 
877,751,185 บาท (แปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหา) โดยตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิได
ออกจําหนายจํานวน 2,434,129,151 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ข. อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 692,583,728 บาท (หกรอยเกาสิบสองลานหาแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ด
รอยยี่สิบแปด) จาก 877,751,185 บาท (แปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหา)  เปน 
1,570,334,913 บาท (หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหม่ืนสี่พันเการอยสิบสาม) โดยออกหุนสามัญจํานวน 
692,583,728 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท 

17.2 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000 
บาท (หน่ึงรอยลานบาท) จากเดิม 1,570,334,913 บาท (หน่ึงพันหารอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหมื่นสี่พันเการอยสิบสามบาท) 
เปน 1,470,334,913 บาท (หน่ึงพันสี่รอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหม่ืนสี่พันเการอยสิบสามบาท) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และไดจดทะเบียนการลดทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

17.3 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชณ จํานวน 100 
ลานหุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาขายหุนละ 1.37 บาท 

17.4 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชณ จํานวน 2,499
หุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาขายหุนละ 1.00 บาท 

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 1,470,335 1,470,335 - 
1 มกราคม 2560 1,470,335 1,470,335 - 
31 มีนาคม 2560 1,470,335 1,470,335 - 
30 มิถุนายน 2560  1,470,335 1,470,335 - 
30 กันยายน 2560  1,470,335 1,470,335 - 
31 ธันวาคม 2560  1,470,335 1,470,335 - 
31 มีนาคม 2561 1,470,335 1,470,335 - 
30 มิถุนายน 2561  1,470,335 1,470,335 - 
30 กันยายน 2561  1,470,335 1,470,335 - 
31 ธันวาคม 2561  1,470,335 1,470,335 - 

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 
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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 
31 มีนาคม 2561  977,751  977,751  448,579 
30 มิถุนายน 2561  977,754  977,754  448,579 
30 กันยายน 2561  977,754  977,754  448,579 
31 ธันวาคม 2561  977,754  977,754  448,579 

 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติที่สําคัญ ดังตอไปน้ี; 
ก. อนุมัติใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 1 (MPG-W1) รวมจํานวนไมเกิน 292,583,728 หนวย เพ่ือ

ตอบแทนใหแกผูถือหุนเดิม โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 3 
หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย รวมจํานวนไมเกิน 292,583,728 หนวย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการ
คํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวท้ิงท้ังจํานวน โดยราคาการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ เทากับ 1.00 บาทตอหุน 

ข. อนุมัติใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 (MPG-W2) รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย เพ่ือ
ตอบแทนใหแกนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯในอัตราสวน 3 หุนสามัญที่ออกใหมตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณ
ตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวท้ิงทั้งจํานวน โดยราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
เทากับ 2.10 บาทตอหุน 

ตอมาวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 มีมติใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
รุนท่ี 2 (MPG-W2) รวมจํานวนไมเกิน 100,000 หนวย 

ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 มีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชแลวและไมใชสิทธิ ดังนี้;   

  จํานวนหนวย 
  MPG-W1 

ใบสําคัญแสดงสทิธิที่จัดสรรแลว  292,581,561  
หัก : ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว   

จนถึง วันท่ี 1 มิถนุายน 2561           (2,499) 
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสิทธ ิ

 
292,579,062 

 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  3 ป 
อัตราการใชสิทธิ (หนวย : หุน)  1 : 1 
ราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน    1 บาท 
วันท่ีเร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรก  30 พ.ย. 58 
วันท่ีสุดทายในการใชสิทธิ  1 มิ.ย. 61 
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19. การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 
  งบการเงินรวม 
 สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  
  (พันบาท) ถวงน้ําหนัก(พันหุน) กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (65,306) (69,437) 977,752 977,751 (0.067) (0.071) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับ       
 ใบสําคัญแสดงสทิธิ       

 จํานวน 292,581,561 หนวย - - - - - - 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามัญ        
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา       
เปนหุนสามัญ) (65,306) (69,437) 977,752 977,751 (0.067) (0.071) 

   
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  
  (พันบาท) ถวงน้ําหนัก(พันหุน) กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (72,541) (66,244) 977,752 977,751 (0.074) (0.068) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับ       
 ใบสําคัญแสดงสทิธิ       

 จํานวน 292,581,561 หนวย - - - - - - 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามัญ        
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา       
เปนหุนสามัญ) (72,541) (66,244) 977,752 977,751 (0.074) (0.068) 

 

20. สินทรัพยทีเ่ปนหลักประกัน 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร จํานวน 2.24 ลานบาท และ 2.22 ลานบาท ตามลําดับ เปน
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 
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21. คาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป  สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  จําแนกตามลักษณะไดดังนี้
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2561 2560 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (28,460,389.56)  (27,595,849.98)  (35,042,343.34)  (23,044,194.59) 

ซื้อสินคาสําเร็จรูป (136,185,365.61)  (165,652,633.13)  (139,072,803.51)  (173,481,100.52) 

คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทน 
กรรมการและผูบริหาร) 36,025,116.59  39,936,668.17  35,795,928.74  38,535,536.78 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญช ี 15,412,708.65  20,670,891.31  15,374,614.58  20,632,797.24 
ขาดทุนจากการเลิกใชอปุกรณ 406,238.06  1,776,917.36 406,238.06  1,776,917.36 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 9,282,146.13  8,242,869.98 8,446,857.42  4,779,405.30 
คาเชาและบริการ 26,249,622.21  32,290,837.88 26,044,100.88  30,625,323.56 

22. ภาระผูกพัน

สัญญาเชาพ้ืนที่สาํนักงานใหญ และ คลังสินคา

บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด เพ่ือใชเปนสํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1
กรกฏาคม 2548 และไดตอสัญญาเชาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยสัญญาเชาฉบับลาสุด มีระยะเวลาเชา 1 ป 6 เดือน ครบ
กําหนดในวันที ่ 15 พฤษภาคม  2559 หรือเม่ือผูใหเชาสิ้นสิทธิ์ใหเชา หรือดวยเหตุอื่นๆ ตามกฎหมาย อัตราคาเชาเดือนละ
100,000.00 บาท บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ที่เกิดจากการเชาทรัพย

บริษัทฯ ไดยกเลิกการเชาในเดือนเมษายน 2559 และยายไปอยูที่ทําการแหงใหม เลขที่ 24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งเชาจากบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (บริษัท
ปยวรรพทา จํากัด) กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สามารถขยายระยะเวลาเชาไดคราวละ 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2562 อัตรา   คาเชาและบริการ 390 บาทตอตารางเมตร  คิดเปนจํานวนเงินคาเชาและบริการเดือนละ
335,400.00 บาท  อัตราคาเชาและบริการดังกลาวอางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินอิสระในบัญชีผู ประเมินฯ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. สองราย  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแลว

นอกจากนี้ บริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดเชาพื้นที่บางสวนจากบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวในอัตราเดียวกันกับบริษัท  คิดเปน
จํานวนเงินคาเชาและคาบริการเดือนละ 128,700.00 บาท

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

สัญญาเชาพ้ืนที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทและบริษัทยอย มีสัญญาเชาพ้ืนที่รวม 17 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1 – 20 ป สิ้นสุดในเดือน
กันยายน  2579 คาเชา-คาบริการ รวมของสํานักงานใหญ  คลังสินคา และสาขา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
จํานวน 26.25 ลานบาท และ 32.29 ลานบาท ตามลําดับ



135 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท                                                                                                                           
 

- 34 - 

สัญญาเชาดังกลาวขางตน ประกอบดวย คาเชาพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ  และสาขา  มีคาเชาขั้นตํ่าจําแนกตามระยะเวลา ดังนี้ 
 จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ระยะเวลา บริษัทยอย  บริษัทฯ 
ไมเกิน 1 ป 0.06  17.59 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป             -  42.85 
มากกวา 5 ป             -  27.62 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ไดยกเลิกและสงคืนพ้ืนท่ีเชาในศูนยการคา 2 แหง ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะส้ัน 1 แหง และสิทธิการเชา
ระยะยาวที่ครบกําหนด 1 แหง 

ในเดือนพฤษภาคม, มิถุนายน และพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดยกเลิกสัญญาเชาระยะส้ันและสงคืนพ้ืนท่ีเชาในศูนยการคา 3 แหง 
 

23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ จําหนาย อุปกรณเทคโนโลยี เคร่ืองสําอาง และการผลิต จําหนายโสตทัศนะวัสดุ
อุปกรณทุกชนิด  ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ 
 

24. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทไมไดมีการทําสัญญาปองกัน
ความเส่ียง เน่ืองจากหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศมีจํานวนนอยมาก 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัท อยางไรก็ตามสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราในตลาด ซึ่งบริษัทและบริษัท
ยอยคาดวาจะไมมีความเส่ียงที่เปนสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายทางการ
เงิน แกบริษัทฯ อยางไรก็ตามเน่ืองจากในปจจุบันบริษัทฯขายสินคาใหกับลูกคาที่มีความสามารถในการชําระหน้ีไดดี บริษัทฯจึงไมคาด
วาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ี และความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของลูกหน้ีการคามีไม
มาก เน่ืองจาก  ลูกหน้ีของบริษัทฯกระจายอยูในพ้ืนท่ีที่แตกตางกัน สําหรับลูกหน้ีการคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชี
ของลูกหน้ีการคาหลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนมูลคาท่ีคํานึงถึงความเส่ียงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การใหสินเชื่อดังกลาวแลว 

มูลคายุติธรรม 

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 
 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี  31 มกราคม 2561 
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24 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
24 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310

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

A leading retailer since 1989

movie & music hub
mangpong shopping online

www.mangpong.co.th

house of lifestyle gadgets

www.gizmanlifestyle.com
gizmanlifestyle

multi-brand beauty store

www.stardust.co.th
stardustshops

Our House Brands

Clouda
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