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6

คณะกรรมการบริษัทฯ

7

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

16

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

18

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

24

ปัจจัยความเสี่ยง

31

รายการระหว่างกัน

33

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
หน่วย:พันบาท
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ

2563

2562

2561

2563

2562

2561

80,345

95,135

145,534

82,101

96,094

150,515

หนีส้ ินรวม

102,179

92,618

98,239

103,632

92,386

98,236

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว

977,754

977,754

977,754

977,754

977,754

977,754

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

(21,834)

2,518

47,294

(21,531)

3,707

52,279

93,297

128,319

209,130

92,622

128,244

208,863

109,130

153,626

220,494

108,432

153,551

222,837

ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จา่ ยใน
การบริหาร

71,131

103,356

157,734

72,073

103,241

167,204

64,939

94,426

125,983

64,186

98,261

126,091

กาไรขัน้ ต้น

22,167

24,963

51,396

20,549

25,003

41,659

กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์
(EBITDA)

(26,939)

(44,156)

(63,967)

(27,826)

(47,951)

(71,202)

(9.93)

(34,421)

(44,954)

(9.07)

(35,047)

(50,235)

กาไร (ขาดทุน)สุทธิ

(28,368)

(44,776)

(65,306)

(29,254)

(48,571)

(72,541)

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม

4

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

รายการ

2563

2562

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2561

2563

2562

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.41

0.78

0.88

0.42

0.79

0.88

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.13

0.37

0.09

0.15

0.39

0.10

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(0.11)

(0.06)

(0.27)

(0.11)

(0.06)

(0.27)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

104.01

199.32

324.52

103.26

199.20

327.79

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

3.46

1.81

1.11

3.49

1.81

1.10

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

3.01

2.33

2.12

3.08

2.36

2.16

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

119.65

154.19

169.59

116.95

152.85

166.39

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้

1.27

1.64

2.17

1.27

1.63

2.26

283.05

220.11

165.89

283.17

221.13

159.09

(159.93)

(64.11)

4.80

(162.74)

23.76%

19.45%

24.58%

22.19%

19.50%

19.95%

(29.07%)

(42.79%)

(30.59%)

(30.24%)

(45.77%)

(34.09%)

0.17%

7.00%

0.34%

0.17%

7.00%

0.33%

28.87%

8.57%

35.40%

27.24%

7.38%

32.33%

อัตรากาไรสุทธิ

(25.99%)

(29.15%)

(29.62%)

(26.98%)

(31.63%)

(32.55%)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

293.72%

(179.78%)

(81.69%)

328.26%

(173.51%)

(81.92%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(32.33%)

(37.21%)

(35.64%)

(32.83%)

(39.39%)

(37.73%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(59.71%)

(58.76%)

(65.60%)

(61.96%)

(66.16%)

(75.25%)

1.24

1.28

1.20

1.22

1.25

1.16

(4.68)

36.99

2.08

(4.81)

24.92

1.88

(11.19)

(10.13)

(58.33)

(10.93)

(9.50)

(58.79)

(0.57)

(0.51)

(9.36)

(0.55)

(0.50)

(5.27)

ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

(66.48)

8.40

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
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สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การศึกษาและหาธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ยังคง
ด�ำเนินธุรกิจปัจจุบันโดยการคัดสรรสินค้าที่เป็นที่นิยม และอยู่ในกระแสที่เป็นกลุ่ม
สินค้าขายดี เช่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ล�ำโพง
บลูทูธ หูฟังไร้สาย และอื่นๆอีกหลากหลาย ซึ่งสินค้าดังกล่าว สามารถสร้างยอดขายให้กับ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น
และเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายกับการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนือ่ ง มีการจับมือกับพันธมิตร
ธุรกิจร่วมกันและพันธมิตรใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อน�ำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้า
และให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด
บริษัทฯ ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้
องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฎิบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองจาก CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำ
นโยบายดังกล่าวไปใช้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลังผลักดันที่ส�ำคัญ
ให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมัน่ คง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต
ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้ก�ำลังใจและสนับสนุนการด�ำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพนม รัตนะรัต

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร

นายธิบดี มังคะลี

ดร.กำ�พล บุริยเมธากุล

นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี ้
ลาดับที่ 1
ตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา

พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว อายุ 72 ปี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประมาณ - ปี 1 เดือน
• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี 2549
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2538
ั ฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2516
• ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บณ

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• ผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ ที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2552 - 2555
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
สาคัญ
2550 - 2551
2548 - 2550
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)
ลาดับที่ 2
ตาแหน่ง

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
จเรทหารทั่วไป
ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา
2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ,
กรรมการอิสระ
2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ไม่มี

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักงานจเรทหาร - กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประมาณ - ปี 1 เดือน
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 2 (ต่อ)
ประวัติการอบรม

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง อายุ 64 ปี
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 180/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุน่ ที่ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2557 – 2558
่
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที
สาคัญ
2555 – 2557

การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)
ลาดับที่ 3
ตาแหน่ง

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ผูช้ ่วยผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจ
แห่งชาติ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตารวจสันติบาล
2552 – 2555 รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
สานักงานพิสจู น์
หลักฐานตารวจ,
รองผูบ้ งั ชาการศูนย์
ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน
ไม่มี

สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ
ศูนย์พิสจู น์หลักฐาน 10

บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ อายุ 49 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประมาณ - ปี 1 เดือน
• ปริญญาโท MBA General Management University of Leicester
• ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 87/2554
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ ที่ 14/2555
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 3 (ต่อ)
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ อายุ 49 ปี
ประสบการณ์ทางาน
2554 – 2563 กรรมการ,
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
ประธานกรรมการบริหาร
สาคัญ
2553 – 2560 กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
2551 – 2560 กรรมการ และ ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ,
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ,
(ปั จจุบัน)
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
2562 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา
กิจการอื่น (ปั จจุบัน)
2562 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา
ลาดับที่ 4
ตาแหน่ง

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

บริษัท ทีวีไดเร็ค จากัด (มหาชน)
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน)

บริษัท นิปปอนด์เพ้นท์ เดคโคเรทีฟ โค้ทติง้ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท มอร์ เมดิคอล จากัด
บริษัท พีพี ออนไทม์ จากัด

นายพนม รัตนะรัต อายุ 46 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประมาณ - ปี - เดือน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2562 - 2563
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
สาคัญ
2557 - 2560
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กรรมการบริษัท,
บริษัท ยูบสิ (เอเชีย) จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตราสารหนี ้ บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 4 (ต่อ)
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)
ลาดับที่ 5
ตาแหน่ง

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

นายพนม รัตนะรัต อายุ 46 ปี
2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2563 - ปัจจุบนั กรรมการ
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ
ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา อายุ 49 ปี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประมาณ - ปี 1 เดือน
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ของตนเอง : 0.37%
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
เป็ นคู่สมรสของ นางศุภากร ฉั่วศิริพฒ
ั นา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2556 – 2562
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
สาคัญ
2556 – 2562
2558 - 2561
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั บริษัท
มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บัน จากัด
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จากัด

2564 - ปัจจุบนั กรรมการ,
บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
2562 - ปัจจุบนั กรรมการกิตติมศักดิ์
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(maiA)
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท โคราชคอนโดเทล จากัด
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท สมาร์ท เออเบิน จากัด
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 6
ตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ อายุ 58 ปี
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประมาณ - ปี 1 เดือน
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
• Company Reporting Program (CRP) ปี 2555
• Company Secretary Program (CSP)
• Financial Statements for Directors (FSD)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2558 – 2559
่
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที
สาคัญ
2557 – 2559
2551 – 2559
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

ลาดับที่ 7
ตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2564 - ปัจจุบนั กรรมการ,
กรรมการบริหาร

บริษัท เสม็ด ยูทิลติ ีส้ ์ จากัด, บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตีส้ ์ จากัด,
บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริษัท ไพร์ม ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั บริษัท
มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ, ที่ปรึกษา
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ,
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จากัด

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท สมอลล์รูม จากัด

นายธิบดี มังคะลี อายุ 50 ปี
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประมาณ - ปี 1 เดือน
• ปริญญาโท บัญชี University of Tennessee, USA
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 267/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ของตนเอง : 21.76%
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
ก.พ. 2562 –
่
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที ก.ย. 2562
สาคัญ
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กรรมการ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 7 (ต่อ)
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)

นายธิบดี มังคะลี อายุ 50 ปี
2564 - ปัจจุบนั กรรมการ,
กรรมการบริหาร
2563 – ปัจจุบนั กรรมการ,
กรรมการบริหาร
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
2551 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

ลาดับที่ 8
ตาแหน่ง

ดร.กาพล บุริยเมธากุล อายุ 42 ปี
กรรมการ

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา

ประมาณ - ปี - เดือน

ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด
(มหาชน)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท แคปปิ ตอล พลัส แอดไวซอรี่ จากัด

• ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ: IT, Ph.D มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- First-Class Honors , GOLD Medal
- First Price “Social & Virtual Community” Research Award Winner
• ปริญญาโท / Master of Telecom : Management, DePaul University, Chicago, USA
• ปริญญาตรี Computer Engineering มหาวิทยาลัยรังสิต
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2559 – 2563
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
สาคัญ
2014 – 2016
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

Chief Customer
Officer
Chief Operating
Officer
2564 - ปัจจุบนั กรรมการ

Digital Synergy

2564 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาธุรกิจ
2562 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาธุรกิจ
2561 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาด้านกลยุทธ์
ทางธุรกิจ

Next Better
บริษัท ควอลิตี ้ พรอพเพอร์ตี ้ แมเนจเม้นท์ จากัด (QPM)
บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จากัด

ลาดับที่ 9
ตาแหน่ง

นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา อายุ 53 ปี
กรรมการ

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วุฒิการศึกษา

ประมาณ - ปี - เดือน

บริษัท ไพร์มไทม์ โซลูช่นั จากัด
บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

• ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 9 (ต่อ)
ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา อายุ 53 ปี
• Director Certification Program (DCP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : 0.37% นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา คู่สมรส
เป็ นคู่สมรสของ นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2555 – 2559
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
สาคัญ
2545 – 2555

การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอื่น (ปั จจุบัน)
ลาดับที่ 10
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่
สาคัญ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการสายงาน
ทรัพยากรมนุษย์
2535 - 2545
ผูจ้ ดั การสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
2564 - ปัจจุบนั กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั บริษัท
มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั บริษัท
มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
บริษัทมีเดีย เน็ตเวิรก์ จากัด
บริษัท เอ็มพีจีคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียฟู๊ ด โซลูช่นั จากัด

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย อายุ 53 ปี
กรรมการบริหาร
รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Case Study for Pack 5& Fair Value รุน่ ที่ 2/62
- Corporate Finance รุน่ ที่ 3/62
- Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
- Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562
- CGR Workshop
- ของตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี
2559 - 2561
2558 - 2559

การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น /
กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

ไม่มี
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ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร
บัญชีการเงิน
ผูอ้ านวยการกลุ่มงาน
บริหารบัญชีการเงิน
กรรมการบริหาร
รองประธานฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ลาดับที่ 11
ตาแหน่ง

นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ อายุ 34 ปี
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- Smart Disclosure Program (SDP)
- CGR Workshop
- การใช้งานระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ FSCOM
- CAC Road to Certify
- โครงการองค์กรโปร่งใส จัดโดย ปปช. นนทบุรี
- แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา หรือ จาหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2)
- ติวเข้มให้เต็ม 100 for AGM
- ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุน่ ที่ 128 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- หลักสูตรว่าความ สานักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
- ของตนเอง : 0.001%
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2559 - 2561
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
2558 - 2559
ตาแหน่งทีส่ าคัญ
2554 - 2557
2554 - 2557
การดารงตาแหน่งสาคัญใน
2562 - ปัจจุบนั
ปั จจุบัน

ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
นิติกร / ทนายความ
ทนายความ
ทนายความ
เลขานุการบริษัท,
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จากัด
สานักงานทนายความสมชาย กุลบุญเรืองรัตน์
สานักงานเจนวุฒิ นิลดา ทนายความและธุรกิจ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ลาดับที่ 12
ตาแหน่ง

นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา อายุ 52 ปี
รักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสันติราษฎร์
- Beginner Track IIAT
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบสาหรับผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Cyber security and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards
- CAC Road to Certify
- ของตนเอง : 0.00%
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ
การดารงตาแหน่งสาคัญใน
ปั จจุบัน

2535 – 2554

2555 - 2564
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- ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ สินค้า
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การคลังสินค้า
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
รักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุม
ตรวจสอบภายใน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษทั
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
สถำนที่ตงั้
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ณ 28 ก.พ. 64)
ทุนชำระแล้ว
โทรศัพท์
Website

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MPG
ดำเนินธุรกิจค้ำปลีก
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
0107546000440
2,933,261,052 บำท (หุน้ สำมัญ 2,933,261,052 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
2,933,261,050 บำท (หุน้ สำมัญ 2,933,261,050 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
0-2514-5000
www.mangpong.co.th

ข้อมูลบริษทั ย่อย
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
สถำนที่ตงั้
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
โทรศัพท์
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
สถำนที่ตงั้
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
โทรศัพท์

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยเครื่องสำอำงและเวชสำอำง
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
0105558000171
5,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
5,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
ร้อยละ 99.10
0-2514-5999
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน และเกี่ยวเนื่องกับพลังงำน
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
0105558071892
5,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
2,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 200,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
ร้อยละ 99.60
0-2514-4444
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บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
สถำนที่ตงั้
โทรศัพท์
Call Center
Website
E-mail
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

สถานทีต่ งั้

โทรศัพท์
Email

บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9999
www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th
นาย สุวฒ
ั น์
มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
อำคำรธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ ทรัพย์ (ประชำชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชำชื่น
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
0-2596-0500 ต่อ 1-7
center@daa.co.th

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนใหม่ จำก บริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จำกัด เดิม เป็ น
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ซึ่งมีควำมเหมำะสม มีคณ
ุ สมบัติ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จึงขอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

สถำนที่ตงั้
โทรศัพท์
โทรสำร

นำยชัยยุทธ
อังศุวิทยำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3885
นำงณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4563
นำงสำวดรณี
สมกำเนิด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5007
นำงสำวจำรุณี น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5596
นำยศิรเมศร์
อัครโชติกลุ นันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 11821
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
49/27 อำคำรสีลมพลำซ่ำ ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2234-1676, 0-2234-1678
0-2237-2133

ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั จิ ากมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เป็ นที่รูจ้ กั อย่ำงดีในฐำนะร้ำนค้ำปลีกสื่อบันเทิง ในนำมร้ำน MANGPONG
(แมงป่ อง) ผูป้ ระกอบธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำ โฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนควำมบันเทิง
ภำยในบ้ำน (Home Entertainment) ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ควบรวม แบรนด์ MANGPONG นำมำรวมเป็ นส่วนหนึ่งกับแบ
รนด์ GIZMAN โดยมุ่งเน้นกำรดำเนินกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี ประกอบไปด้วยสินค้ำประเภท House
of Lifestyle Gadgets ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกสินค้ำกลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จำหน่ำยสินค้ำประเภทไลฟ์
สไตล์เทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกค้ำที่ รกั กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน ปั จจุบันมีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอร์ม
ออฟไลน์และออนไลน์ ภำยใต้แบรนด์รำ้ นค้ำ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่ม สินค้ำขำยดี เช่ น เครื่องกรองอำกำศ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ำ ลำโพงบลูทูธ และ หูฟั งไร้สำย ซึ่งเป็ นสิน ค้ำสไตล์เทคโนโลยีท่ีมีเอกลัก ษณ์เฉพำะสำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรสินค้ำที่ตอบสนองกับรูปแบบกำรดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตำมยุคสมัย ภำยใต้แบรนด์ GIZMAN จำกผู้
จำหน่ำยหลำกหลำย โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย อำยุ 20 – 50 ปี ซึ่งในร้ำนมีสินค้ำไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท ทัง้ หมดกว่ำ 88 แบรนด์
มำกกว่ำ 565 SKUs จำก Supplier กว่ำ 42 บริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในกำรดำเนินกิจกำรสำขำตำมศูนย์กำรค้ำชัน้ นำ
ทั่วไป กระจำยอยู่รอบๆ กรุงเทพ โดยใช้กลยุทธ์ป่ำล้อมเมือง
ณ 31 ธันวำคม 2563 มีสำขำทัง้ หมด 5 สำขำ ได้แก่ เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 / เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3 / ฟิ วเจอร์
พำร์ค รังสิต / แฟชั่น ไอส์แลนด์ / เดอะมอลล์ นครรำชสีมำ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้มีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ท่ีหลำกหลำย ได้แก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE,
Facebook, Instagram และ Website โดยมีกำรร่วมเเคมเปญต่ำงๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น
Online Exclusive ให้ลกู ค้ำมำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
1.

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผบู้ ริหำร และพนักงำน มีจดุ มุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และได้พิจำรณำทบทวนเป็ นประจำทุกปี
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นเป็ นบริษัทฯ ชัน้ นำของคนไทยที่จะบริหำร Retail และผลิตสินค้ำไทยที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและเป็ นอันดับ
หนึ่งในใจของผูบ้ ริโภคในหมวดนัน้ ๆ
พันธกิจ (Mission)
1. สรรหำและพัฒ นำสิน ค้ำที่มี คุณ ภำพและคุม้ ค่ ำ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บ ริโภคทุกเพศ ทุกวัย
ทุกไลฟ์ สไตล์
2. น ำผลิ ต ภัณ ฑ์ให้เข้ำ ถึ ง กลุ่ม ลูก ค้ ำ เป้ ำ หมำยโดยขยำยช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยทั้ง ออนไลน์แ ละออฟไลน์ใ ห้
หลำกหลำยครอบคลุมทั่วประเทศ ขยำยสู่ระดับภูมิภำค
3. ให้บริกำรทัง้ ก่อนและหลังกำรขำยที่ดีเยี่ยม โดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีใจรักในงำนบริกำร
4. ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่คำ้ ลูกค้ำ ด้วยควำมเป็ นธรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจ และควำมสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
5. สร้ำงคุณค่ำให้กบั สังคม และดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำลสู่สำกล
6. เพิ่มมูลค่ำผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
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7. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรให้พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผถู้ ือหุน้ พนักงำนและสังคมจะได้รบั
8. เพิ่มช่องทำงในกำรหำรำยได้อื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรหำรำยได้ให้เติบโต
แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนำคต
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็ นผูน้ ำในธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพและทันสมัยตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
โดยเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์ สไตล์ และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ จึงเพิ่มไลน์สินค้ำกลุ่มไลฟ์ สไตล์แก็ดเจ็ทรูปแบบ Chain Store เข้ำมำจัดจำหน่ำยภำยใต้รำ้ น “GIZMAN”
โดยตลอดปี ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ตัง้ เป้ำที่จะมี Business Operation ที่จะสร้ำงกำไรให้บริษัทฯ โดยวำง Strategy
ไว้ 4 ด้ำน ดังนี ้

นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ มี นโยบำยในกำรสรรหำและพัฒ นำสินค้ำที่มีคุณ ภำพและคุม้ ค่ำ โดยจัด จำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ท่ีได้เปิ ดเป็ นช่องทำงหลักในกำรจำหน่ำยสินค้ำในปั จจุบนั แต่ยงั คงใช้สำขำของบริษัทฯ เป็ นช่องทำงในกำรกระจำย
สินค้ำสู่ผบู้ ริโภค โดยมีช่องทำงออนไลน์ ดังนี ้
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำคุณภำพของพนักงำนขำยให้มีควำมรอบรู ส้ ำมำรถให้ขอ้ มูลและแนะนำสินค้ำได้
อย่ำงถูกต้องและตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี ซึ่งจะให้บริกำรทัง้ ก่อนและหลังกำรขำยที่ ดีเยี่ยม
บริษั ท ฯ ตระหนัก ดี ว่ำ กำรที่ จ ะสำมำรถบรรลุถึ ง วิสัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ได้นั้น บริษั ท ฯ จะต้อ งให้ค วำมสำคัญ กับ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภำคส่วน อันได้แก่ ลูกค้ำ (Customer) คู่คำ้ (Supplier) พนักงำน (Employee) สังคมและชุมชน (Social &
Community) และ ผูถ้ ือหุน้ (Shareholders)
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(1) ลูกค้า (Customer) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและคัดสรรสินค้ำที่ตอบสนองตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเป็ น
สินค้ำที่ลกู ค้ำสำมำรถมั่นใจได้ในคุณภำพ ในรำคำที่คมุ้ ค่ำสมเหตุสมผล มีรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
ลูกค้ำจะได้รบั กำรบริกำรที่ดีเยี่ยมเป็ นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำจำกบุคลำกรที่มีควำมรูใ้ นตัวสินค้ำ และมีใจรักในงำนบริกำร
(2) คู่ค้า (Supplier) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ ด้วยมิตรภำพ บนพืน้ ฐำนของกำรส่งเสริมประโยชน์ซ่งึ กันและกัน โดย
มุ่งหวังควำมสำเร็จในกำรประกอบธุรกิจร่วมกัน (Win-Win Situation) มีควำมซื่อตรงกับคู่คำ้ โดย ยึดมั่นต่อกำรปฏิบัติตำม
สัญญำที่ตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด และเปิ ดเผยข้อมูลที่จำเป็ นด้วยควำมจริงใจ มีควำมชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้
(3) พนักงาน (Employee) บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรบุคคลทุกระดับชัน้ พนักงำนจะได้รบั ควำมมั่นคงใน
กำรดำรงชีพ มีรำยได้ท่เี หมำะสม ได้รบั สวัสดิกำรมีสภำวะแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี มีโอกำสในกำรเติบโตก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
และจุดมุ่งหมำยสำคัญของบริษัทฯ คือ ต้องกำรให้พนักงำนมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรทำงำน (Work Life Balance)
(4) สังคมและชุ ม ชน (Social & Community) บริษั ทฯ ยึดมั่นมำโดยตลอดที่จะดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมสร้ำงสรรค์
สังคม ไม่ดำเนินธุรกิจตลอดจนไม่ส่งเสริมธุรกิจที่สร้ำงปั ญหำหรือเกิดผลเสียต่อสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนซึ่งเป็ นกำลัง
สำคัญของสังคมในอนำคต นอกจำกนีย้ งั ตระหนักถึงควำมเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้บริษั ทฯ จะไม่ได้ดำเนินธุรกิจทำงด้ำน
โรงงำนผลิต แต่ก็ได้มีกำรดำเนินหลักกำร 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภำยในองค์กรมำอย่ำงต่อเนื่อง
(5) ผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder) บริษั ท ฯ ตระหนัก ดี ว่ำ ผู้ถื อ หุ้น ทุ ก ท่ ำ นมี ค วำมเป็ น เจ้ำ ของร่ว มกัน กับ บริษั ท ฯ จึ งให้
ควำมสำคัญกับควำมเท่ำเทียมกัน รวมถึงดำเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภำยใต้หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในเรื่องของควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และมีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดผลตอบแทนที่
เหมำะสม และธุรกิจมีควำมยั่งยืน
2.

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ส ำหรับ กำรเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นำกำรที่ ส ำคั ญ ของบริษั ท ฯ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ตั้ง แต่ ปี 2561 – ปี 2563 มี
รำยละเอียดพอสังเขปดังนี ้
 ปี 2563
• เดือนมกรำคม-มีนำคม 2563 บริษัทฯ จับมือร่วมกับ Online Marketplace ภำยใต้แบรนด์ GIZMAN เพื่อสร้ำง
ช่องทำงขำยออนไลน์มำกขึน้ จึงทำให้สร้ำงยอดขำยทำงออนไลน์ให้กบั บริษัทได้มำกขึน้
• เดือนมิถนุ ำยน 2563 เปิ ดตัว Website สำหรับทำเป็ นหน้ำร้ำนใหม่ของบริษัทฯ
• เดือนกรกฎำคม 2563 บริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเซ็นทรัลพระรำม 3 และ ร้ำน GIZMAN สำขำฟิ ว
เจอร์พำร์ครังสิต
• เดือนสิงหำคม 2563 บริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเซ็นทรัลพระรำม 2 และเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ
• เดือนตุลำคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิ ดโชว์รูม NEW ร้ำน GIZMAN สำขำเดอะเซอร์เคิลรำชพฤกษ์
 ปี 2562
• เดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
และกำรเปิ ดโอกำสให้นกั ลงทุนเข้ำมำนำเสนอธุรกิจใหม่มำกขึน้ นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT
สำขำฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิต โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำร
ปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไรมำกกว่ำ
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• เดือนเมษำยน 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร และแต่งตัง้ Co-CEO นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้ปิดร้ำน
STARDURT สำขำมำบุญครอง โดยพิจำรณำจำกยอดขำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำวปั ญหำเศรษฐกิ จ
โดยรวมที่ส่งผลให้ศนู ย์กำรค้ำมำบุญครองมีลกู ค้ำมำใช้บริกำรลดลง
• เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเดอะมอลล์ บำงกะปิ โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำ
ช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไร
มำกกว่ำ
• เดือนมิถุนำยน 2562 บริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำบลูพอร์ต หัวหิน โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำช่วง
เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพื น้ ที่เช่ำจะได้กำไร
มำกกว่ำ
• เดือนตุลำคม 2562 บริษัทฯ ได้ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ ที่เพื่อประกอบร้ำนค้ำปลีก ของอำคำรศูนย์กำรค้ำเมเจอร์
สุขมุ วิท โดยกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว กับ ศูนย์กำรค้ำเมเจอร์สขุ มุ วิท
• เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้จดั ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 โดยมีมติสำคัญ เรื่อง กำรเพิ่มทุน
และกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right
Offering) เพื่อนำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน และนำไปใช้ในกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจต่อไป แต่
เนื่องจำกวำระที่ 2 เรื่อง ขอให้พิจำรณำอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยกำรพิจำรณำอนุมตั ิในเรื่องต่ำงๆ จึงไม่ได้รบั กำรนำเสนอให้พิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
• เดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ ที่เพื่อประกอบร้ำนค้ำปลีก ของอำคำรศูนย์กำรค้ำสยำม
พำรำกอน และรำยงำนรำยกำรกำรจำหน่ำยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำวฯ กับ บริษัท สยำมพำรำกอน ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด
 ปี 2561
• เดือนกุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยออนไลน์สำหรับสินค้ำ GIZMAN ใน Market Place ที่
LAZADA 11 Street Shopee และ JD.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์สื่อกลำงกำรติดต่อซือ้ -ขำยของสินค้ำทั่วไป
• เดื อ นมี น ำคม 2561 บริษั ท ฯ ได้เริ่ม เปิ ด ตลำดในกลุ่ม ประเทศ CLMV คื อ ประเทศกัม พูช ำ ลำว พม่ ำ และ
เวียดนำม
• เดือนมิถุนำยน 2561 กำรใช้สิทธิ MPG-W1 ครัง้ สุดท้ำย และในเดือนเดียวกัน สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบ
รนด์ CLOUDA ได้รบั กำรกำรันตีดว้ ยควำมสำเร็จตลอดปี 2017 ในงำนประกำศรำงวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี
“Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รำงวัลไทยมำตรฐำนสำกลที่พร้อมเสริมสร้ำงกำรพัฒนำธุรกิจไทย
• เดือนสิงหำคม 2561 สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั รำงวัลสุดสัปดำห์ Best OF Summer
Beauty Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF
50PA+++ สำหรับผลิตภัณฑ์กนั แดด จำกนิตยสำรสุดสัปดำห์ Beauty Awards 2018
• เดือนพฤศจิกำยน 2561 สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั กำรกำรัน ตีคุณ ภำพด้วยรำงวัล
ระดับ ประเทศ 2 ปี ซอ้ น ด้วยรำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 สำหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แป้ ง PRESSED
POWDER SPF 20 กัน แดด คุ ม มัน บำงเบำ ผสมมุกให้ผิวกระจ่ ำงใส และ รำงวัล OK BEAUTY CHOICE
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2018 สำหรับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่ง วอเตอร์ ผสำนพลังไมเซล่ำ และนำ้ แร่ธรรมชำติ สะอำด อ่อนโยน พร้อม บำรุง
ในขัน้ ตอนเดียว
ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,933,261,050 บำท ดำเนินธุรกิจค้ำปลีก
3.

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

99.60%

99.10%
บริ ษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

บริ ษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท และมีทนุ จดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน
5,000,000 บำท ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่องสำอำงและเวชสำอำง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
2. นำงสำวณลันรัตน์ นันท์นนส์
3. นำงสำววริศร์นลิน สุภำสนันท์
4. นำงสำวลักษมี
อภินนั ทรักษ์
รวม

495,500
1,500
1,500
1,500
500,000

99.10
0.30
0.30
0.30
100.00

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จากัด
บริษั ทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.60% ของทุน จดทะเบี ยน 5,000,000 บำท และมีทุน จดทะเบี ยนที่ ชำระแล้ว
จำนวน 2,000,000 บำท ดำเนินธุรกิจพลังงำนและเกี่ยวเนื่องกับพลังงำน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
2. นำงกิตติ์ยำใจ
ตรีเอกวิจติ ร
3. นำยวิสิฐ
ตันติสนุ ทร

498,000
750
750

99.60
0.15
0.15

4. นำงสำวณลันรัตน์

500
500,000

0.10
100.00

4.

นันท์นนส์
รวม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่
-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจค้ำปลีก โดยมีโครงสร้ำงธุรกิจเป็ น
ร้ำนค้ำปลีกภำยใต้แบรนด์ กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) ประกอบไปด้วยสินค้ำประเภท House of
Lifestyle Gadgets ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกสินค้ำกลุ่มแก็ ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี โดยบริษัท ฯ จำหน่ำยสินค้ำประเภทไลฟ์
สไตล์เทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกค้ำที่รักกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน ปั จจุบันมีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอร์ม
ออฟไลน์และออนไลน์ ภำยใต้แบรนด์รำ้ นค้ำ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินค้ำขำยดี เช่น เครื่ องกรองอำกำศ
หุ่นยนต์ดดู ฝุ่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ำ ลำโพงบลูทธู และ หูฟังไร้สำย
1. โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ จำแนกได้ดงั นี ้
2563
จานวน

หน่วย : ล้ำนบำท
2561

2562

(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

93.30

- กลุ่มแก็ดเจ็ท

(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

85.49

128.32

83.53

209.13

94.84

76.13

69.76

81.53

53.07

90.74

41.15

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม

16.67

15.28

44.97

29.27

103.22

46.81

- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์

-

-

0.95

0.62

14.99

6.80

- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

0.50

0.45

0.87

0.57

0.18

0.08

รำยได้ค่ำเช่ำและบัตรสมำชิก

12.28

11.25

13.13

8.55

6.30

2.86

รำยได้อื่น ๆ

3.55

3.26

12.18

7.92

5.06

2.30

109.13

100.00

153.63

100.00

220.49

100.00

รวม

จานวน

จานวน

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำกลุ่มสินค้ำแก็ดเจ็ท
และธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ซอฟแวร์
3. ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์หรื อ บริ ก ารของแบรนด์ GIZMAN และ MANGPONG ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก สิ นค้ า กลุ่ ม แก็ดเจ็ท
และไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ควบรวมร้ำน MANGPONG เข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งของร้ำน GIZMAN โดยร้ำนค้ำ GIZMAN ได้สร้ำง
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน และได้มีกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ที่เป็ นประเภทไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ภำยใต้ตรำสินค้ำของคู่คำ้ รำยอื่นๆอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่ม
สินค้ำได้ ดังนี ้
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- กลุ่ม Home Technology เช่น เครื่องฟอกอำกำศ, หุ่นยนต์ดดู ฝุ่น, หุ่นยนต์ถพู นื ้ เป็ นต้น
- กลุ่ม Speaker เช่น ลำโพง Hi-Fi, ลำโพงบลูทธู , กล่องเพลงสุนทรำภรณ์ เป็ นต้น
- กลุ่ม Wheeler เช่น จักรยำนพับได้, รถไฟฟ้ำล้อเดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็ นต้น
- กลุ่ม Headphone เช่น หูฟังไร้สำย, หูฟัง True Wireless เป็ นต้น
- กลุ่ม Wearable เช่น นำฬิกำสมำร์ทวอทช์ เป็ นต้น
- กลุ่ม Camera เช่น กล้องติดรถยนต์, กล้องติดมอเตอร์ไซต์, กล้อง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็ นต้น
- กลุ่ม Drone เช่น DJI Drones, Dobby Drone เป็ นต้น
- กลุ่ม Accessories เช่น โซฟำลม, แว่นตำ VR, อุปกรณ์จกั รยำน, อุปกรณ์ช่ งั นำ้ หนักพกพำ, USB พกพำ, สำยชำร์จ
มือถือ, หุ่นฟิ กเกอร์ เป็ นต้น
กลยุทธกำรดำเนินงำน
บริษัทฯ มีกำรปรับตัวทำงด้ำนกลยุทธทำงกำรตลำดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งจะส่งผล
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยกำรใช้กลยุทธ์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ดำ้ นสินค้ำ
เนื่องจำกควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปจำกในอดีต สินค้ำด้ำนเทคโนโลยีกลำยมำเป็ นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวัน บริษัทฯ จึงคัดเลือกสินค้ำที่มีควำมแปลกใหม่ต รงกับกระแสนิยม หำซือ้ ได้ยำกจำกร้ำนค้ำอื่น และมีกำร
รับประกันสินค้ำ จำกผูผ้ ลิตและตัวแทนจำหน่ำยเพื่อให้สินค้ำของบริษัทฯ มีควำมหลำกหลำยสูง
2) กลยุทธ์กำรกำหนดรำคำ
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับคู่คำ้ ในกำรคุมรำคำตลำดให้เป็ นมำตรฐำนเดียว โดยบริษัทฯ ได้มีกำร
เปรียบเทียบรำคำสินค้ำในตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนีย้ งั มีกำรประสำนงำนด้ำนกำรตลำดกับคู่คำ้ อย่ำงใกล้ชิ ดเพื่อร่วมมือ
กันสนับสนุนกำรขำยผ่ำนโปรโมชั่น Pay Day 11.11 , 12.12 ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมยังร่วมมือกับสถำบันกำรเงินจัด
รำยกำรผ่อนชำระสำหรับสินค้ำที่มีรำคำสูง และทำ CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่ำงๆ
3) กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
บริษัทฯ สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำรโดยกำรคัดสรรสินค้ำที่รำ้ นค้ำคู่แข่งยังไม่มี พร้อมกำรจัดโปรโมชั่น
เปิ ดตัว และ จัดเทรนนิ่งพนักงำนขำยเพื่อทดสอบควำมรู ส้ ินค้ำและกำรบริกำรเป็ นประจำ โดยบริษัทฯ มีควำมตั้งใจที่จะ
ยกระดับกำรบริกำรที่มอบให้ลกู ค้ำในทุกๆวัน
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมอบบริกำรหลังกำรขำยที่ดีผ่ำนกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ (Warranty) โดยลูกค้ำสำมำรถนำ
สินค้ำมำเปลี่ยนได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดหำกพบว่ำสินค้ำมีขอ้ ผิดพลำดจำกกำรผลิต โดยผ่ำนกำรพูดคุยประสำนงำนกับ
พนักงำนสำขำและช่องทำงออนไลน์
4) กลยุทธ์ในด้ำนควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้จดั หำสินค้ำลิขสิทธิ์จำกผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้สินค้ำของบริษัทฯ มีควำมหลำกหลำย
สูง และเป็ นทำงเลือกให้กบั ลูกค้ำของบริษัทฯ
5) กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
บริษัทฯ มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำ GIZMAN ในศูนย์กำรค้ำที่มีศกั ยภำพ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำย
ในกำรปิ ดสำขำที่ทำยอดขำยได้น้อยลง โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกปิ ดสำขำอย่ำงระมัดระวัง และคงเหลือเฉพำะสำขำที่มี
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรได้ดี เพื่อให้ยงั คงมีหน้ำร้ำนให้ลกู ค้ำสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้ นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังคงดำเนินกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง มีรูปแบบกำรจัดโชว์สินค้ำที่โดดเด่นและน่ำซือ้ โดยมีทั้งรูปแบบ
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Brand Shelf และ Category Shelf และเปลี่ยนรูปแบบให้ใหม่และตำมกระแสเสมอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ให้กับร้ำนในฐำนะหนึ่งในร้ำนค้ำปลีกในใจของลูกค้ำ ซึ่งได้รบั กำรตอบรับเป็ นอย่ำงดี ทัง้ นี ้ GIZMAN Shop ยังคงเป็ นช่องทำง
จัดจำหน่ำยหลักสำหรับสินค้ำกลุ่มสินค้ำแก็ดเจ็ท ดังนี ้
จำนวนสำขำของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ
2563
2562
2561
GIZMAN Shop
5 สำขำ
5 สำขำ
10 สำขำ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ เพิ่มควำมสะดวกให้ลกู ค้ำ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยในเว็บไซต์ของ GIZMAN ที่
www.gizmangadgets.com และหรือเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ www.mangpong.co.th ตลอดจน Social Media ต่ำงๆ เช่น
Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/ LINE : @gizmangadgets และ Marketplace ต่ ำ งๆ เช่ น Lazada /
Shopee / JD Central ซึ่งสนับสนุนกำรขำยและกำรบริกำรได้ดีอีกด้วย
6) กลยุทธ์กำรสื่อสำรและกำรตลำด
สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับคือ
- กำรสื่อสำรผ่ำนร้ำนค้ำสำขำ ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องพืน้ ที่ท่ีมีศกั ยภำพด้ำนทำเลอยู่แล้วมำใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยกำรตกแต่ ง หน้ำ ร้ำ นให้มี เ อกลั ก ษณ์แ ละดึ ง ดู ด ควำมสนใจ ( Display), กำรจั ด เรี ย งสิ น ค้ำ ให้โ ดดเด่ น
(Merchandising), สื่อโฆษณำ ณ จุดจำหน่ำย (Point of Purchase : POP), กำรจัดกิจกรรม (Event) ภำยใน Shop
สำขำต่ำงๆ
- กำรสื่อสำรทำงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นควำมรวดเร็วและควำมน่ำสนใจของสินค้ำที่ออกใหม่ สินค้ำในกระแส สินค้ำ
โปรโมชั่น เพื่อเป็ นกำรตอกยำ้ Brand และสร้ำงยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยมีกำรสื่อสำรผ่ำน Facebook
Ads, Instagram Ads และ Lazada LIVE อย่ำงต่อเนื่อง
7) ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยรวมถึงสมำชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ำกลุ่ม E-Shop
ตำมคุณค่ำของสินค้ำที่ไปตอบสนองรูปแบบกำรดำเนินชีวิต ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Small Price Seeker คือ ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรสินค้ำแปลกใหม่สำมำรถนำมำใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อควำม
บันเทิง ในรำคำที่สำมำรถตัดสินใจซือ้ ได้อย่ำงรวดเร็ว คำนึงถึงคุณภำพสินค้ำโดยไม่สนใจ Brand เน้นกลุ่มนักศึกษำและผูอ้ ยูใ่ น
ระยะเริ่มต้นทำงำน สินค้ำสำหรับลูกค้ำกลุ่มนี ้ เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุ่ม Headphone
กลุ่มที่ 2 Technology Seeker คือ ลูกค้ำที่ช่ืนชอบสินค้ำเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์สำมำรถนำมำใช้ในกำรทำงำนหรือชีวิต
ส่วนตัว ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของผูใ้ ช้ มีกำลังซือ้ ปำนกลำง คำนึงถึง Brand และคุณภำพสินค้ำมำก่อนรำคำ เน้นกลุ่มวัย
ทำงำน สินค้ำสำหรับลูกค้ำกลุ่มนี ้ เช่น ลำโพง Marshall, รถไฟฟ้ำล้อเดียว, Scooter, กล้อง GoPro เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 Solution Seeker คือ ลูกค้ำที่แสวงหำสินค้ำเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์สำมำรถนำมำใช้ในชีวิตเพื่อตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเฉพำะด้ำน มีกำลังซือ้ ปำนกลำงถึงสูง คำนึงถึงประโยชน์ในกำรแก้ไขปั ญหำและคุณภำพสินค้ำมำก่อน Brand
และรำคำ เน้นกลุ่มผูป้ ระกอบกำรและมีอำชีพอิสระ สินค้ำสำหรับลูกค้ำกลุ่มนี ้ เช่น กล้องติดรถยนต์, Drone, เครื่องดูดฝุ่น
iRobot, GPS Tracker, สำยรัดข้อมือสุขภำพ เป็ นต้น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้ำประจำ (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซือ้ สินค้ำจำกร้ำน GIZMAN และได้เป็ นสมำชิก
ของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลูกค้ำในกลุ่ม Social Media อำทิ Facebook/ Instagram / LINE ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่ได้รบั จำกร้ำนค้ำและสินค้ำของบริษัทฯ
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4. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี
จำกผลกำรศึ ก ษำของบริ ษั ท วิ จัย ชั้ น น ำระบุ ว่ ำ แนวโน้ม ส ำคัญ หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบกั บ กำรบริ ห ำรธุ ร กิ จ คื อ กำร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและกำรทำงำนในยุคดิจิตอล โดยเฉพำะคนรุน่ ใหม่ หรือ เจนเนอร์เรชั่นวำย (Generation Y) ซึ่งในประเทศ
ไทยมีจำนวนประมำณร้อยละ 30 ของจำนวนแรงงำนทัง้ หมด ถือได้ว่ำเป็ นกลุ่มคนที่ได้รบั กำรศึกษำสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับ
รุ่นอื่นๆ อีกทัง้ ยังมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีมำกที่สดุ มีควำมต้องกำรอิสระและกำรแสดงควำมเป็ นตัวของตัวเองในกำร
ทำงำน รวมทัง้ นิยมใช้สินค้ำที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์วิถีชีวิตและกำรทำงำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมเป็ นอย่ำงมำก สิ่งเหล่ำนีส้ ร้ำง
ควำมท้ำทำยต่อผูผ้ ลิตสินค้ำประเภทไลฟ์ สไตล์ท่ีมีเทคโนโลยีในกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้สินค้ำมี
ประสิทธิภำพสูงขึน้ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้หลำกหลำย และต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำลง ส่งผลให้มีผจู้ ำหน่ำยสินค้ำ
เทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์เพิ่มขึน้ อย่ำงมำก เนื่องจำกสภำพแวดล้อมเอือ้ อำนวยต่อกำรทำธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง สื่อ
สังคมออนไลน์ ควำมต้องกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร กำรขำยสินค้ำออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมกำรซือ้ สินค้ำทำงอินเตอร์เน็ตมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ประเมินภำวะกำรแข่งขันในสินค้ำเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์ท่ีอำจเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยี อ ย่ำงรวดเร็ว ผู้ผลิ ต ได้มี ก ำรแนะน ำสิ นค้ำรุ่น ใหม่ๆ ที่ มี เ ทคโนโลยี สูงขึน้ ออกสู่ต ลำดในระดับ รำคำที่ ลดลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึน้ ตำมกำรเติบโตของอุตสำหกรรม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกำรบริหำรพืน้ ที่ภำยในร้ำนค้ำ GIZMAN ให้เกิดประโยชน์ ให้ลกู ค้ำมีโอกำสสัมผัสทดลอง
ใช้งำนสินค้ำ รับคำแนะนำกำรใช้งำน และกำรให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำร บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรลูกค้ำทัง้
ก่อนและหลังกำรขำย มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในตัวสินค้ำ สำมำรถแนะนำสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำได้
เป็ น อย่ ำงดี ตลอดจนมีบ ริกำรหลังกำรขำยหำกพบสิ นค้ำชำรุ ด หรื อ บกพร่องจำกกำรผลิ ต สำมำรถเปลี่ ยนหรือคืนได้ใน
ระยะเวลำที่กำหนด มำเป็ นจุดแข็งที่เหนือกว่ำผูจ้ ำหน่ำยรำยอื่น
ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ หรือ ครบวงจร (Full E-Commerce)
และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้ำงช่องกำรขำยสินค้ำและบริกำร ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ ทดแทนยอดขำยร้ำนค้ำปลีก และสัดส่วนร้ำนค้ำที่ปิดสำขำ เนื่องจำกหมดสัญญำหรือปล่อย
เช่ำ
อีกทัง้ บริษัทฯ ได้รว่ มกับ Marketplace เพื่อวำงขำยสินค้ำของบริษัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึ่งเป็ น
เว็ บ ไซต์ส่ื อ กลำงกำรติ ด ต่ อ ซื อ้ -ขำยของสิ น ค้ำ ทั่ว ไป โดยกำรกระตุ้น ยอดขำย ด้ว ยกำรจัด กิ จ กรรมกำรส่ ง เสริม กำรขำย
(promotion) เช่น กำรทำโปรโมชั่น “Super Combo” และนำสินค้ำกลุ่มแก็ดเจ็ต มำขำยผ่ำนออนไลน์ E-Marketplace เพิ่มขึน้
เพื่อดึงดูดลูกค้ำให้มำซือ้ สินค้ำของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่งในกำรเพิ่มยอดขำย นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังได้จดั หำ Blogger ที่ดงึ ดูด
ให้ลูก ค้ำ เข้ำ ไปชมเว็ บ เพื่ อ กระตุ้น ยอดขำย ซึ่ ง ก็ เ ป็ น อี ก ช่ อ งทำงหนึ่ ง ในกำรจัด จ ำหน่ ำ ย จึ ง ท ำให้ร ้ำ น GIZMAN และ
MANGPONG มียอดขำยเพิ่มขึน้ จำกกำรปรับกลยุทธ์ดงั กล่ำว
5. การบริหารระบบงานจัดซือ้
บริษัทฯ มีกระบวนกำรจัดทำ KPI โดยสรุปควำมสำคัญในกำรบริหำรงำน ดังนี ้
- กำหนดขัน้ ตอนกำรออกใบสั่งซือ้ ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิก่อนทุกฉบับ
- กำรสั่งซือ้ สินค้ำกำหนดให้มีขนั้ ตอนกำรวิเครำะห์ก่อนกำรสั่งซือ้
- กำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเคลื่อนไหวสินค้ำหลังกำรสั่งซือ้ เพื่อวิเครำะห์และจัดกำร
- กำรบริหำรและหมุนเวียนสินค้ำให้อยู่ในจุดขำยที่เหมำะสม
- กำหนดให้ติดตำมกำรเคลื่อนไหวสินค้ำทุกกลุ่มอย่ำงสม่ำเสมอ
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- กำหนดให้ตรวจสอบและคัดกรองสินค้ำใกล้หมดอำยุอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดซือ้ สินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพและเป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ
- บริหำรปริมำณสินค้ำคงเหลือให้มีเพียงพอและเหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ
ในปี 2563 ระบบงำนสั่งซือ้ มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนให้เป็ นกระบวนกำรและเป็ นระบบมำกขึน้ โดยมุ่งเน้น
กำรปฏิบตั ิงำนตำมข้อกำหนดต่ำงๆอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้งำนสั่งซือ้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
6. การบริหารสินค้าคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำโดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหำรกำร
ขำยหน้ำร้ำน และระบบรำยงำนกำรขำย เข้ำด้วยกันอย่ำงสมบูรณ์ สำมำรถวิเครำะห์กำรขำย รำยสำขำ รำยสินค้ำ ได้อย่ำง
รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดส่งสินค้ำไปยังสำขำได้อย่ำงสมดุลทัง้ ปริมำณและทันต่อเวลำ ช่วยลดภำระด้ำน
กำรสต็อกสิ นค้ำ กระแสเงินสดในกำรลงทุนของสินค้ำ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง ด้วยกำรติดตำมยอดขำยสินค้ำ โดยแต่ละสำขำจะส่ง
ข้อมูลกำรขำยสินค้ำให้สำนักงำนใหญ่ทุกสิน้ วันทำกำร เพื่อให้บริษั ทฯ มีขอ้ มูลในกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบจำกสำนักงำนใหญ่เพื่อเข้ำตรวจสอบสินค้ำคงเหลือทุกสำขำ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีกำร
เข้ำตรวจสอบทุกสำขำ อย่ำงน้อยสำขำละ 9 ครัง้ ต่อปี
จำกกำรตรวจสอบมูลค่ำสินค้ำคงเหลือในปี 2563 มีมลู ค่ำสินค้ำลดลงจำกปี 2562 ในทุกกลุ่ม GIZMAN, STARDUST
กลุ่มสินค้ำ GIZMAN มีกำรควบคุมกำรสั่งซือ้ ให้รดั กุมมำกขึน้ มีกำรพิจำรณำเลือกสรรสินค้ำเพื่อนำเข้ำมำจำหน่ำยได้
ตรงกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทัง้ มีปริมำณสินค้ำเพียงพอต่ อกำรขำยอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรหมุนเวียนสินค้ำเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ
ในแต่ละสำขำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุ่มสินค้ำ STARDUST ได้กำหนดแผนงำนปิ ดสำขำทั้งหมดในเดือนสิงหำคมนี ้ โดยให้เร่งดำเนินกำรจัดกำรส่งคืน
สินค้ำฝำกขำยทัง้ หมดเพื่อทำรำยกำรปิ ดบัญชี ส่วนสินค้ำซือ้ ขำดให้ดำเนินกำรขำยให้กบั ผูร้ บั ซือ้ เหมำทัง้ หมด เพื่อเป็ นกำรลด
กำรใช้บคุ ลำกร ลดพืน้ ที่ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรลง โดยกำหนดให้เสร็จสิน้ ภำยในเดือนธันวำคม 2020 นี ้
จำกรำยงำนมูลค่ำสินค้ำคงเหลือโดยรวมที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดจำกกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนต่ำงๆ ในทุกๆส่วน
งำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ ำยบริหำรมีควำมมุ่งมั่นและตัง้ ใจต่อกำรปรับปรุงระบบงำนบริหำรสินค้ำคงคลังให้มีประสิทธิภำพมำกที่สดุ
ไม่เพียงเป็ นกำรลดภำระต้นทุนลงได้ แต่เป็ นส่วนที่จะเสริมสร้ำงรำยได้และทำผลกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มมำกยิ่งขึน้ ด้วย
7. การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ

ระบบสำรสนเทศ
กำรจัดซือ้ สินค้ำ
รับสินค้ำเข้ำคลัง
กำรกระจำยสินค้ำไปยังสำขำ
กำรบริหำรจัดกำรหน้ำร้ำน
กำรรับคืนสินค้ำจำกสำขำ
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8. การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ และการสารองข้อมูล
1) กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบสำรสนเทศ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กร โดยนำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse
Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management แ ล ะ Human
Resource System มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำนต่ำงๆ นับตัง้ แต่กำรจัดซือ้ กำรบริหำรสินค้ำคงคลั ง กำรกระจำยสินค้ำ
ไปจนถึงกำรบริหำรร้ำนค้ำ ลูกค้ำ บุคลำกร และบันทึกข้อมูลทำงบัญชี โดยเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน เพื่อให้
สำมำรถสอบยันและตรวจสอบกันได้ และสำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆ มำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินธุรกิจให้มี
ควำมเหมำะสมและทันท่วงที
บริษัทฯ ควบคุมและจัดกำรสินค้ำในคลังสินค้ำด้วยระบบ Management Information System (MIS) ในกำรบันทึก
ข้อมูลและจัดกำรสินค้ำที่จัดเก็บในคลังสินค้ำ ได้แก่ กำรรับสินค้ำ กำรจ่ำยสินค้ำ กำรจัดสินค้ำเพื่อส่งให้สำขำ และบันทึก
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำ
ภำยหลังจำกกำรคัดเลือกสินค้ำดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์นนั้ บริษัทฯ จะดำเนินกำร
สั่งซือ้ สินค้ำ รับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ กระจำยสินค้ำไปยังจุดจำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำผ่ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
หน้ำร้ำน และทำกำรรับคืนสินค้ำกลับเข้ำสู่คลังสินค้ำเมื่อครบกำหนดอำยุกำรขำย
โดย บริษั ท ธรรมนิ ติ จ ำกัด ได้เ ข้ำ ตรวจสอบ (IT AUDIT) ได้ใ ห้ค ำแนะน ำและข้อ ควรปรับ ปรุ ง ของปี 2563 ฝ่ ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินกำร ตำมข้อเสนอแนะในเอกสำรกำรสอบทำนกำรควบคุมทั่วไปของ
ระบบสำรสนเทศ ดังนี ้
- นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
ปรับปรุงแผนผังเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ (Network Diagram) กำรจัดทำได้ดำเนินกำรในช่วงเดียวกันกับ กำรจัดทำ
ระบบสำรองข้อมูลภำยนอก
- ควบคุมกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล
กำรกำหนดค่ำกำรตัง้ รหัสผ่ำนให้มีควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม โดยมีขอ้ กำหนดคือ รหัสต้องมีอย่ำงน้อย 8 ตัว มี
อักษรตัวใหญ่ มีตัวเลข และมีสัญลักษณ์พิเศษ โดยกำหนดในระบบกำรเข้ำถึง Server และเครื่องลูกข่ำย (Login Windows)
และต้องทำกำรเปลี่ยนแปลงรหัสทุก 180 วัน
2) กำรสำรองข้อมูลกำรกูข้ อ้ มูล กำรจัดลำดับงำนและกำรจัดกำรกับปั ญหำ
บริษัทฯ ได้มีระบบกำรสำรองข้อมูลและกำรกูข้ อ้ มูลจำกผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก (Cloud Service) โดยระบบจะทำกำร
สำรองข้อมูลไปยังปลำยทำงทุก วัน วันละหนึ่งครัง้ โดยระบบจะทำกำรสำรองข้อมูลในช่วงเวลำหยุดทำกำร เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อกำรใช้งำนในเวลำปฎิบตั ิงำนปกติ แม้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจำเป็ นต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรเกิดขึน้ แต่
ด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูล ขัน้ ตอนกำรสำรองข้อมูลนีเ้ ป็ นปั จจั ยสำคัญเบือ้ งต้นของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปั จจุบนั โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญที่จะพัฒนำและปรับปรุงให้งำนด้ำนระบบฐำนข้อมูลและระบบปฏิบตั งำนหลัก
มีควำมมั่นคง ปลอดภัยสูงสุด
9. การบริหารศูนย์กระจายสินค้าและการตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา
กำรบริหำรงำนศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยส่วนระบบงำนภำยใน มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึน้ ทั้งระบบงำนด้ำนเอกสำรที่ดำเนินกำรรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึน้ โดยเฉพำะระบบงำนด้ำนโอนสินค้ำออกไปยังสำขำ ซึ่ง
กำหนดขัน้ ตอนไว้อย่ำงรัดกุม ทัง้ กำรตรวจเช็คสินค้ำทุกรำยกำร ตรวจสอบรำยกำรรหัสบำร์โค้ด ให้ถกู ต้องตรงกันกับเอกสำรใบ
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โอน ก่อนกำรจัดส่ง รวมถึง กำรสรุ ปรวมเอกสำรกำรจัดส่งประจำวันเพื่อกำกับกำรจัดส่งให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครัง้ ซึ่ง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบควำมมีตวั ตนของสินค้ำคงคลัง ณ จุดจำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงอั นอำจจะ
เกิดขึน้ ได้จำกกำรสูญหำยของสินค้ำคงคลัง ซึ่งเป็ นสินทรัพย์หลักในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตัง้
แผนกตรวจปฏิบตั ิงำนสำขำ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรทำงำนของพนักงำนที่ประจำอยู่ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งมีหน้ำที่หลัก 3 ด้ำน คือ
a) กำรเข้ำตรวจสำขำ : โดยเข้ำตรวจนับสินค้ำคงเหลือ กำรรับ-คืนสินค้ำจำกสำขำ และเงินสดย่อยของแต่ละสำขำ
ฝ่ ำยตรวจสอบปฏิบตั ิกำรกำหนดกำรเข้ำตรวจประจำเดือนและแจ้งให้สำขำทรำบเพื่อจัดระเบียบสินค้ำภำยใน
ร้ำน และทำกำรตรวจสอบจำนวนสินค้ำคงเหลือที่มีอยู่จริงในสำขำเทียบกับข้อมูลในระบบสินค้ำคงคลัง
b) รำยงำนข้อมูลสินค้ำสูญหำย : โดยส่งข้อมูลสินค้ำสูญหำยให้กบั ฝ่ ำยบัญชีเพื่อปรับยอดสินค้ำคงเหลือให้ถกู ต้อง
รวมทัง้ สรุปรำยงำนข้อมูลสินค้ำสูญหำยให้กบั ผูบ้ ริหำรและฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อประเมินผลกำรทำงำนของ
พนักงำนในสำขำ
c) ตรวจสอบกำรทุจริตของพนักงำน : โดยตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจนับสินค้ำ พร้อมกับแจ้งผูบ้ ริหำรและฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ในกรณีท่พี บควำมผิดปกติ
ทั้งนี ้ กรณีท่ีแผนกตรวจปฏิบัติกำรสำขำ ทำกำรตรวจนับสินค้ำคงคลังที่มีอยู่ ณ สำขำ และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐำนข้อมูลแล้ว พบว่ำมีกำรสูญหำยเกินอัตรำที่บริษัทฯ กำหนด พนักงำนขำยที่สำขำจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และหำกสำขำใดมี
ยอดสินค้ำสูญหำยต่ำกว่ำเกณฑ์จะได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรทำงำนเพิ่มขึน้ กำรกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ส่วนหนึ่งเพื่อ
กระตุน้ ให้พนักงำนขำยที่สำขำให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิงำนตำมขัน้ ตอนที่ถกู ต้อง ซึ่งจะช่วยลดควำมผิ ดพลำดในเรื่องกำร
สูญหำยของสินค้ำคงคลังลงได้
10. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี 11. งานทีย่ ังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสินค้าที่บริษัทฯ จาหน่ายมี
ความหลากหลายและมีจานวนรายการมาก จึงมีความเป็ นไปได้สงู ที่อาจจะมีสินค้าค้างสต็อกและได้รบั ความนิยมน้อยลง
ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการจัดการเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับการขาย
ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2563 ลดลงจากปี ก่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาคัญมาจากเนื่องขายการรับ
ฝากขายของระบบงานจัดซือ้ ทาให้บริษัทฯไม่ตอ้ งรับภาระสต๊อกสินค้า
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจจาหน่ายสินค้าในกลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadgets) นัน้ เนื่องจากในภาวะตลาดปั จจุบนั มีการ
แข่งขัน ค่อนข้างสูง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่ สามารถสร้างผลกาไรให้กับบริษั ท ฯ ตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น บริษั ทจึ ง
พิจารณาชะลอการลงทุนเพิ่มในธุรกิจนีไ้ ปก่อน
ความเสี่ยงจากการที่สินค้าสูญหาย
จากการที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท และธุรกิจค้า
ปลีกสินค้ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยสินค้าที่จาหน่ายมีทงั้ ขนาดเล็กและสินค้าที่มีราคาสูง จึงมีความเสี่ยงในการสูญหาย
ของสินค้าได้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
ด้วยการเฝ้าระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดให้มี การติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิ ดในทุกสาขา นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้มี
การจัดทีมตรวจนับสินค้าเข้าตรวจนับสินค้าทุกสาขาอย่างน้อยสาขาละ 9 ครัง้ ต่อปี ซึ่งนอกจากจะเป็ นการเพิ่มความแม่นยาใน
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานสาขามีความระมัดระวังในการดูแลสินค้ามากขึน้ ด้วย
ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา
เนื่องด้วยทาเลที่ตงั้ ของสาขาเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จ ในการดาเนินธุรกิจค้าปลีก ประกอบกับสภาวะการแข่งขัน ที่
รุนแรงในธุรกิจร้านค้าปลีกในปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดข้อจากัด ต่อผูป้ ระกอบการในการแสวงหาพืน้ ที่ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพืน้ ที่ในห้างสรรพสินค้าที่ม่งุ เน้นการเช่าพืน้ ที่ ภายในห้างสรรพสินค้าที่ตงั้ อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งชุมชน และ โดยปกติการ
เช่าพืน้ ที่จะทาเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และ ได้รบั สิทธิในการพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีกเป็ นคราวๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ มี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรือ อาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีใ้ นปี 2563 ที่ผ่านมาก็มี
บางศูนย์การค้าที่ไม่ได้รบั ความนิยมดังเช่นในอดีต ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง ทาให้บริษัทฯ ต้องปิ ดสาขา ทัง้ นี ้ บริษัท
ฯ ได้มีการวางแผนในการรักษาพืน้ ที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ห้เช่า รวมถึงมีการติดตาม และแสวงหา
พืน้ ที่นอกศูนย์การค้าที่อยู่ในทาเลที่ดีใหม่ๆ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ จะมีพืน้ ที่ท่ีมีทาเลที่ตงั้ ที่ดีและมีศกั ยภาพในการรองรับ การ
ขยายสาขา ได้อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่/สัญญาเช่าร้านค้า
จากการที่บริษัทฯ อาศัยช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่านสาขาต่างๆ เป็ นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ฯ
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นพืน้ ที่เช่าซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ 1-3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรือมีอตั ราค่าเช่าและ
ค่าบริการปรับตัวสูงขึน้ เมื่อมีการต่ออายุสญ
ั ญา จะทาให้รายได้และกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ลดลงได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษทั ฯ
ดาเนินธุรกิจมายาวนาน มีช่ือเสียง เป็ นที่ยอมรับและต้องการของลูกค้า จึงได้รบั สิทธิการต่อสัญญาก่อนจากผูใ้ ห้เช่าและที่
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ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เ คยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทาให้เชื่อว่าจะได้รบั การต่อสัญญา
เช่าต่อไปในอนาคต ในอีกด้านหนึ่งการทาสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสัน้ เป็ นการลดความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่
เป็ นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาได้ เพื่อให้ผลประกอบการดีขนึ ้ และบริษัทฯ สามารถหาพื ้นที่ใหม่ท่ีมี
ศักยภาพและมีโอกาสสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ แทนได้
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯชะลอการลงทุนเพิ่มในธุรกิจในกลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadgets) จึงเป็ นที่มาของการปล่อยพืน้ ที่ให้เช่า
ช่วงเพิ่มขึน้ เพื่อบริหารพืน้ ที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการดาเนินการและบริหารภายใต้การถือหุน้ ของ นายธิบดี มังคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ ตรี
เอกวิจิตร ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จึงมีความเสี่ยงจากการที่นายธิบดี มังคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายธิบดี มัง
คะลี เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นนักลงทุน จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันในลงคะแนนเสียงในมติสาคัญ
ต่างๆของบริษัทฯ จึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ
ส่วน นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษัทฯ และเป็ นผูบ้ ริหารสาคัญที่ดาเนินธุรกิจมานานกว่า 39 ปี แสดงให้
เห็นถึงความผูกพันต่อองค์กร และความตัง้ ใจในการประกอบกิจการให้มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผูบ้ ริหารและ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็ นระบบและการจัดการให้มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจด้วยการ
กระจายอานาจให้ผบู้ ริหารอื่นๆ
2. ความเสี่ยงทีม่ ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงกรณีมีผบู้ ริหารเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูบ้ ริหารที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ คือ นายธิบดี มังคะลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม
2564 จานวน 190,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 19.43 ของจานวนหุน้ ที่เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50
จึงไม่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่องต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้นายธิบดี มังคะลี จะเป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงค่อนข้างมาก แต่ นายธิบดี มังคะลี ก็มีเจตนารมณ์ท่ีจะทาให้บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน
เป็ น อิ สระและมี ค วามโปร่งใส ให้เป็ น ไปตามหลั ก การก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) ซึ่ง ผู้ถือ หุ้น
สามารถตรวจสอบได้
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในอนาคตอันใกล้
สาหรับผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 24,351,773.32 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ได้ตามกฎหมาย และผูถ้ ือหุน้ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั เงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่
กาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการเพิ่มทุนแล้ว และมีการปรับโครงสร้างการบริหารและปรับลดพนักงานไปแล้วกว่า 50% โดย
บริษัทฯได้จัดหาธุรกิจใหม่ และ Partners ใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจ มุ่งเน้นด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare)
ความงาม สมุนไพร การแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขธุรกิจที่กาลังขาดทุนต่อไป
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท ปิ ยวรรพ์ทา จากัด

ลักษณะรายการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่ ม นางกิ ต ติ์ ย าใจ ตรี เ อกวิ จิ ต ร
ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ โดยถื อ หุ้ น
ร้อยละ 100)

ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่ อเป็ นที่ตงั้ สานักงานและคลังสินค้าของบริษัทฯ ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2565 อัตราค่าเช่าและบริการ 390.00 บาทต่อตาราง
เมตรคงเดิม เนือ้ ที่ร วม 860 ตร.ม. คิดเป็ นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือ นละ 335,400.00
บาท และบริษัทย่อยได้รบั แบ่งเช่าพืน้ ที่ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่าและบริการ 390.00 บาทต่อ
ตารางเมตรคงเดิม เนือ้ ที่รวม 37 ตร.ม. คิดเป็ นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 14,430.00
บาท
-

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2563

ความสัมพันธ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่, เป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

ค่าเช่า 2,012,400.00 บาท, ค่าบริการ 2,201,400.00 บาท, ค่าภาษี โรงเรือน 55,336.98
บาท, ค่านา้ -ค่าไฟ 814,672.59 บาท

1.00

บริษัทฯได้จาหน่ายเครื่องหมายการค้า “แมงป่ อง” ทุกรูปแบบที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ มูลค่า 250,000
บาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ซึ่งครอบคลุม ค่า ใช้จ่า ยที่ บริษั ทฯ จ้างผู้ประเมิน ราคาอิสระ ให้แ ก่
คุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ชาระราคาเป็ นเงินสด ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี ้ บริษัทฯ
จะดาเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อร้านค้า รวมถึงเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

0.25
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะเป็ นอาคารสานักงาน และมีพืน้ ที่สาหรับจัดเก็บสิ นค้า
(คลังสิน ค้า ) อยู่ในพืน้ ที่เดียวกัน และมี พืน้ ที่ ปิ ดส าหรับ ขึ ้น ลง
สินค้าทาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในด้ า นการ
บริหารงานและด้านธุรกิจ

เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน บริษัท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไลฟ์ สไตล์เ ทคโนโลยี
ภายใต้แบรนด์ GIZMAN เพื่อขยายช่องทางการจัดจาหน่ายใน
ออนไลน์ ส่ ว นทางด้ า นออฟไลน์เ พื่ อ การบริ ห ารพื ้น ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ จึงทาการปิ ดสาขาและนาพืน้ ที่ออกให้เช่าช่วง ตัง้ แต่
ปี 2562 จนถึงปัจจุบนั

เห็ น ว่ า การท ารายการดั ง กล่ า วมี ค วามเกี่ ย วโยงกั บ
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จึงเห็นสมควรว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีความ
เป็ นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ มาประเมินราคา
เพื่อกาหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้บริษัท กรุงเทพประเมิน
ราคา จากัด มาเป็ นผูด้ าเนินการ ผลการประเมินราคา
เครื่องหมายการค้า พบว่า มีมลู ค่าเป็ นศูนย์

5.27

มีเงินประกันการเช่าอาคารซึ่งจะได้รบั คืนเมื่อสัญญาสิน้ สุด
เงินประกันการเช่าอาคาร 3 เดือน
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2. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องรายการค่าเช่าอาคารสานักงาน
คลังสินค้า และเครื่องหมายการค้า “แมงป่ อง” ซึ่งราคาเป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
3. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะได้ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
4. นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการทา
รายการระหว่างกันโดยคานึงถึงความจาเป็ นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ
บุคคลและ/หรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การทารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่
สาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่มิได้เป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
เช่น การกูย้ ืมเงิน การเป็ นตัวแทนขายสินค้า เว้นแต่มีความจาเป็ นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทา
รายการ รวมถึงจัดทาเป็ นสัญญาและคิดอัตราดอกเบีย้ หรือราคาในระดับที่เหมาะสม
สาหรับรายการระหว่างกันในปั จจุบนั ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการเช่าอาคารและ
สถานที่ของบุคคลเกี่ยวโยง โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี ้
ประเภทรายการ
รายการเช่าสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ

นโยบาย
มีกาหนดอัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าในระดับที่เหมาะสม
และชัดเจน โดยคานึงราคาตลาดเป็ นหลัก

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 78

34

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน โดยมี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ เป็ น ประธาน พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั
เอนกเวียง และ นายพนม รัตนะรัต เป็ น กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนได้มี ก ารประชุ ม ในปี 2563 รวมทั้ง สิ น้ 2 ครั้ง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนชุดก่อน ในการดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณ สมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษัทกาหนด และไม่ขดั
ต่อข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนีค้ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ื อหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท เป็ นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่อง
ทางการติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริห าร และพนักงานปฎิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มที่ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร”
ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบหมายด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมแล้วและได้รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบทุกครัง้

( นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น
1. จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท
ชำระแล้ว 2,933,261,050 บำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 2,933,261,050 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท โดยบริษัทไม่มีกำรออกหุน้ ประเภทอื่น นอกจำกหุน้ สำมัญ
2. ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ 10 ลำดับแรกของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมทะเบียนผูถ้ ื อหุ้น
ณ วันที่ 19 มีนำคม 2564 รำยชื่อ มีดงั นี ้
วันที่ 30 มกราคม 2563
ชื่อ – นามสกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1.
นาย ธิบดี มังคะลี*
638,233,520
21.76
2.
น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์
547,537,175
18.67
3.
นาย ณัฐพล จุฬางกูร
182,263,800
6.21
4.
นาย ทวีฉตั ร จุฬางกูร
112,655,300
3.84
5.
นาย สุเมธ มโนสุทธิ
109,586,500
3.74
6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จากัด
66,600,000
2.27
7.
นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
59,041,800
2.01
8.
นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล
54,507,400
1.86
9.
นาย สมบัติ พานิชชีวะ
39,000,000
1.33
10. นาย เกษมทัต ไพจิตรสมบัติ
33,458,175
1.14
รวมการถือหุน้ ของผู้ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก
1,842,883,670 62.83%
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น
1,090,377,380 37.17%
รวม
2,933,261,050 100.00%
หมายเหตุ * เป็ นกรรมการของบริษัท แต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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(2) การถือหุน้ ของกรรมการและผู้บริหาร
กำรถือหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ดังนี ้
19 มีนาคม 2564
หุ้นสามัญ 2,933,261,050 หุ้น

ชื่อ - นามสกุล

30 มกราคม 2563
หุ้นสามัญ 977,753,684 หุ้น

รวมจานวน
หุ้น / (ลด)
จานวนหุ้น (หุ้น)
รวมสัดส่วน
จานวนหุ้น (หุ้น)
รวมสัดส่วน ระหว่างปี
กรรมการ / คู่สมรสและบุตร การถือหุ้น กรรมการ / คู่สมรสและบุตร การถือหุ้น
(หุ้น)
ผู้บริหาร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาระ

(%)

ผู้บริหาร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาระ

(%)

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั
เอนกเวียง
3. นายเฉลิมพงษ์
มหาวาณิชย์วงศ์
4. นำยพนม
รัตนะรัต
่
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร
5. ดร.กำพล
บุริยเมธำกุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นำงศุภำกร

-

-

-

-

-

-

10,890,000

-

0.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

638,233,520

-

21.76

200,000,000

-

20.46

438,233,520

60,000

-

0.002

30,000

-

0.003

30,000

กรรมการอิสระ

ฉั่วศิริพฒ
ั นำ

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
7. นำยสามารถ
8. นำยสิทธิชยั
9. นำยธิบดี

ฉั่วศิริพฒ
ั นา
เกษรสมบัติ
มังคะลี
ผู้บริหาร
10. นำงทองอยู่
ถำวรสกุลชัย

(3) บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
รายละเอียดของบริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งบริษทั ประกอบประกอบกิจการโดยการถือหุน้ และ
เป็ นบริษัทย่อยทีเ่ ป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี ้
(3.1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ชาระแล้ว
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000 หุน้ (ห้าแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุน้ ประเภทอื่น นอกจากหุน้ สามัญ
(3.2) รายชื่อผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ที่มีรายชื่อปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อ มีดงั นี ้
ชื่อ – นามสกุล
วันที่ 31 มกราคม 2564
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
495,500
99.10
\1
2. นางสาวณลันรัตน์
นันท์นนส์
1,500
0.30
3. นำงสำววริศร์นลิน
สุภำสนันท์
1,500
0.30
4. นำงสำวลักษมี
อภินนั ทรักษ์
1,500
0.30
รวม
500,000
100.00
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(4) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)
ข้อตกลงระหว่ำงกันของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและ
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนของบริษัทโดยที่ขอ้ ตกลงดังกล่ำวมีบริษัทร่วมลงนำมด้วย
-ไม่มี3. การออกหลักทรัพย์อื่น
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ จานวน 1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,933,261,052 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยการออกหุน้ ใหม่เป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,955,507,368
หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และ นัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะต้องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น
มูลค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท
ทั้งนี ้ เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯจึง
สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดย กาหนดให้วนั จองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิน้ 5 วันทาการ และ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date)
คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2564) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้ อยู่กบั การได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
อย่างไรก็ดี ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่ เ กิ น
1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 2,933,261,052 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยการออกหุน้ ใหม่เป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,955,507,368 หุน้
เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน
195,550,736.80 บาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและถ้าได้รบั เงินเพียงพอจะนาไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป โดย
กาหนดระยะเวลาในการจัดสรรระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 5 วันทาการ)
ก่อนวันยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท มีทุนชาระแล้ว 977,753,684
บาท แบ่งออกเป็ น 977,753,684 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายหรือจัดสรร
จานวน 1,955,507,368 หุน้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้ใช้สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน 565 ราย รวมจานวน 1,955,907,366 หุน้
ราคาหุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีร้ วมจานวน 1,955,907,366 บาท และบริษัทฯ ได้รบั ชาระค่าหุน้ ครบถ้วน
แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือรับรองฐานะการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ 0074-0040/2021 ฉบับลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทฯได้รบั เงินจากการเพิ่มทุนจานวนรวมทัง้ สิน้ 195.55 ล้านบาท
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ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ ชาระแล้วทัง้ สิน้ 2,933,261,050 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,933,261,050 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท และมีหนุ้ ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ายหรือจัดสรร จานวน 2 หุน้ มูลค่าทัง้ สิน้ 2 บาท สาหรับรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 2,933,261,052 หุน้
และได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 2,933,261,050 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว
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โครงสร้างการจัดการ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ โดยดาเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้างการกากับดูแล
กิจการ แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแล โครงสร้างการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของหน่วยงานการกากับดูแล และนโยบายกลางในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการกากับและควบคุมกิจการหลัก
ของบริษัทฯ รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและมอบหมายหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนินการตามภารกิจและงาน
เฉพาะด้าน โครงสร้างการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูน้ าองค์กรที่มีอานาจเต็มในการกากับดูแลบริหารงาน เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท
ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถุ้ ือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และควรเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลและการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในรายงานประจาปี ทกุ ปี
(2) คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 ท่าน โดยในการสรรหา
และเลือกตัง้ กรรมการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ทัง้ ในด้านอายุ เพศ ความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ท่เี ป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจและความสาเร็จของบริษัท ฯ และคุณสมบัติท่ีสาคัญอื่นๆ โดย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรรมการที่เป็ นกรรมการบริหาร จานวน 3 ท่าน
(2) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 6 ท่าน ในที่นปี ้ ระกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด (การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดแสดงไว้ใน ข้อ 3.1 กรรมการอิสระ)
อนึ่ง ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีรายนาม จานวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท รวม 8 ครัง้ และการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ 2 ครัง้ รวมถึงจานวนครัง้ ที่ประชุม ดังนี ้ (โดยคณะกรรมการตามตารางนีไ้ ด้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัทแล้ว)

40

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

รายชื่อ

จานวนครั้งที่ คิดเป็ นร้อยละ จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม ของการประชุม เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ทัง้ หมด
ผูถ้ ือหุ้น
7/8
87.5
2/2
8/8
100
2/2
7/8
87.5
2/2
8/8
100
2/2
7/8
87.5
2/2
8/8
100
2/2
8/8
100
2/2
7/7
100
2/2
7/7
100
2/2

ตาแหน่ง

1. นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร
2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
3. นายธะเรศ
โปษยานนท์
4. นางทัธนา
รอดโพธิ์ทอง
5. นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า
6. นายวิทรู
มโนมัยกุล
7. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
8. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ
9. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์, นายธะเรศ โปษยานนท์, นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง และ นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 29
ธันวาคม 2563
2. นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร และ นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 7 มกราคม 2564
3. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ และ นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564
4. นายวิทูร มโนมัยกุล ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 27 มกราคม 2564

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 9 ท่าน มีรายนาม ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาแหน่ง

รายชื่อกรรมการ
พลเอก ดร.สุรพันธ์
พล.ต.อ.สฤษฎ์ชยั
นายเฉลิมพงษ์
นายพนม
นายสามารถ
นายสิทธิชยั
นายธิบดี
ดร.กาพล
นางศุภากร

พุ่มแก้ว
เอนกเวียง
มหาวาณิชย์วงศ์
รัตนะรัต
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
เกษรสมบัติ
มังคะลี
บุรยิ เมธากุล
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
1. แต่งตัง้ กรรมการจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2564
- พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ว เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
- นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร
- นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ เข้าดารงตาแหน่งกรมการ แทน นายนรินทร์ โอภามุรวงศ์
2. แต่งตัง้ กรรมการจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564
ุ ิ พิมลแสงสุริยา โดยแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
- นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นายอภิวฒ
- พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นายปิ ยวรรพ์พา ตรีเอนกวนิศ โดยแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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3. แต่งตัง้ นายพนม รัตนะรัต, นายธิบดี มังคะลี และ ดร.กาพล บุริยเมธากุล เป็ นกรรมการใหม่จากมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
4. แต่งตัง้ นายพนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งตาแหน่ง จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
5. แต่งตัง้ นางศุภากร ฉั่วศิริพฒ
ั นา เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นายวิทูร มโนมัยกุล จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1.3 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 วรรค 3 อานาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ ประกอบด้วย นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา และนายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
กรรมการทัง้ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
1.4 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ในแต่ละปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน หนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม
(1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการซึ่ง
จะพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้ และให้กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรม การคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรณีท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท
นอกจากนีก้ ารพ้นวาระตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกนัน้ ถึงบริษัท
3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต่องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง โดยมีจานวนหุน้ นับรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ทั้ ง นี ้ ก าหนดให้ใ นกรณี ท่ี ต าแหน่ ง ในคณะกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลื อ กบุค คลซึ่ง มี คุณ สมบัติแ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ น กรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น และกาหนดมติของ
คณะกรรมการในการเลือกกรรมการนี ้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่ สาหรับกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระมีดงั นี ้
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รายชื่อกรรมการ

ลาดับ

2564

2563

2562

กรรมการทีค่ รบกาหนด
ออกตามวาระ

กรรมการทีค่ รบกาหนด
ออกตามวาระ

กรรมการทีค่ รบกาหนด
ออกตามวาระ

1

พลเอก ดร.สุรพันธ์

พุ่มแก้ว

/

-

-

2

พล.ต.อ.สฤษฎ์ชยั

เอนกเวียง

/

-

-

3

นายเฉลิมพงษ์

มหาวาณิชย์วงศ์

-

-

/

4

นายพนม

รัตนะรัต

5

นายสามารถ

ฉั่วศิริพฒ
ั นา

/

-

-

6

นายสิทธิชยั

เกษรสมบัติ

-

-

/

7

นายธิบดี

มังคะลี

ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

8

ดร.กาพล

บุริยเมธากุล

ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

9

นางศุภากร

ฉั่วศิริพฒ
ั นา

ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

/

1.5 ขอบเขตและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
1) คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้าที่จดั การบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั
ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดย มิ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ กับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
3) ควบคุมกากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รบั
มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนีซ้ ่งึ คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรื่องที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
ให้แก่บุคคลอื่น การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท ฯ
การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทารายการที่เกี่ ยวโยงและการซือ้ หรื อขายสิน ทรัพย์ท่ีสาคัญ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กาหนด
4) จัดให้มีการจัดทารายงานทางการเงินซึ่งจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานหลักการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีท่ี
เชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ง คณะกรรมการบริษั ท จะเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น โดยจัด ท ารายงานความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
5) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยคานึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รบั ข้อมูล
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
7) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประกอบกิจการโดยการถือหุน้ และเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 7.2 (2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
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1.6 การประชุม
1) คณะกรรมการจะต้องมีการมาร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
2) ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ท่ีประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม แต่ถา้
ไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานที่ประชุม
3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีท่เี ป็ นการจาเป็ นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้อง
แจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
4) คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
1.7 บทบาทอื่นๆ
1) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททาขึน้ หรือ กรณีท่ี
จานวนหุน้ หรือ หุน้ กูข้ องกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง
2) กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา แต่ทั้งนี ้ จะไม่รวมถึงบรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริษัท
3) กรรมการของบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
บริษั ท มี ค ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่ อยที่ แ ต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท อี ก จ านวน 4 คณะ
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการบริหาร
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกรรมการชุดย่อย ภายใต้หวั ข้อหลัก การกากับดูแลกิจการ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัท
ยังได้แต่งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้นโยบายและแผนงานซึ่งได้รบั อนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้บริหาร
ผูบ้ ริหาร แต่งตัง้ โดยฝ่ ายบริหาร ส่วนผูบ้ ริหารระดับสูง แต่งตั้งโดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัท เพื่อทาหน้าที่
บริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้นโยบายและแผนงานซึง่ ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหาร ในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท
ผูบ้ ริหาร ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหาร
จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
รายนามคณะผู้บริหาร
ตาแหน่ง
1. นายสามารถ

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางทองอยู่

ถาวรสกุลชัย

รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ 1. ผูบ้ ริหารลาดับที่ 1-2 เป็ นผูบ้ ริหารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.1 ขอบเขตและอานาจหน้าทีข่ องผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและ
ขนาดรายการในปั จจุบนั ดังนี ้
1) มีอานาจอนุมตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อจัดซือ้ จัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทารายการอื่น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติท่วั ไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการ
ไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการของ บริษัท ฯ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท
2) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ฯ รวมถึงการเป็ น ผูค้ า้ ประกัน
หรือการชาระเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฯ มีวงเงินในแต่ละรายการไม่ เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดย
วงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการของบริษัท ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริหารงานให้
คณะกรรมการบริหาร
4) ดาเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผน
ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิแล้ว
5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทัง้ นีก้ ารมอบ
อานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการเกี่ ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตาม
ประกาศสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ
3. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์
ซึ่งเป็ นผูท้ ่มี ีคณ
ุ วุฒิ และประสบการณ์ท่เี หมาะสม เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
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2. เก็ บ รัก ษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรื อ ผู้บ ริห าร และจัด ส่ ง สาเนารายงานการมีส่ว นได้เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริษัทฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท
1) ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึง
ปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2) ดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการมีการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญให้
คณะกรรมการทราบ
3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการและมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
4) จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
6) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7) สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการให้ขอ้ มูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผสู้ นใจ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
8) ลงนามแทนคณะกรรมการสาหรับการออกเอกสารทางธุรการ ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ
หนังสือแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ออกหนังสือสาหรับการประสานงานต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ กับบุคคล หรือ
หน่วยงานภายนอก หนังสืออื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นครัง้ คราวตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่ออานวย
ประโยชน์ให้กบั คณะกรรมการในการการกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
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ผังองคกร
บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
Shareholder

คณะกรรการบริษัท
Board of Directors
นักลงทุนสัมพั นธ์
Investor Relations

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management
Committee

คณะอนุกรรมการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
Anti-Corruption
Subcommittee

เลขานุการบริษัท
Company Secretary

คณะกรรมการบริหาร
Excutive Committee

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Control
and Audit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Ofﬁcer : CEO

รองประธานฝ่ายจัดหารายได้
Chief Revenue Ofﬁcer : CRO
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คณะกรรมการสรรหา และ
พิ จารณาผลตอบแทน
Nomination and
Remuneration Committee

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Ofﬁcer : CFO
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 3,000,000 บาท ทั้ ง นี ้ใ นปี 2563 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19
คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสแกรและไตรมาสที่สอง จึงมีการจ่ายเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 เท่านัน้
สาหรับค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเฉพาะที่มีการประชุมรับรองงบเท่านัน้ ส่วนเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายปกติ รวม เป็ นเงิน 980,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
รายนามคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
รวม
บริษัท
บริษัท
ตรวจสอบ (บาท : ปี )
120,000.00 50,000.00
- 170,000.00
90,000.00 30,000.00 60,000.00 180,000.00

1. นายวิสิฐ
2. นายนรินทร์

ตันติสนุ ทร
โอภามุรธาวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

3. นายธะเรศ
4. นางทัธนา
5. นางกิตติ์ยาใจ
6. นายวิทรู

โปษยานนท์
รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

90,000.00
90,000.00

10,000.00
20,000.00

30,000.00
20,000.00

130,000.00
130,000.00

ตรีเอกวิจิตร
มโนมัยกุล

กรรมการ
กรรมการ

50,000.00
50,000.00

30,000.00
30,000.00

-

80,000.00
80,000.00

7. นายอภิวฒ
ุ ิ

พิมลแสงสุรยิ า กรรมการ

50,000.00

20,000.00

-

70,000.00

8. นายปิ ยวรรพ์ทา

ตรีเอนกวนิศ

50,000.00

20,000.00

70,000.00

50,000.00 20,000.00
640,000.00 230,000.00 110,000.00

70,000.00
980,000.00

9. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
รวม

กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์, นายธะเรศ โปษยานนท์, นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง และ นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 29
ธันวาคม 2563
2. นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร และ นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น.
3. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ และ นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น.
4. นายวิทูร มโนมัยกุล ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 27 มกราคม 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
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2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจานวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารทุกรายที่อยู่ในลาดับ
ขัน้ เดียวกับผูบ้ ริหารรายที่ 4 ซึ่งรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี รวมจานวนทัง้ สิน้ 6 ท่าน มีรายละเอียด
ดังนี ้
รายการ
จานวนราย
จานวนเงิน (บาท)
เงินเดือน
5
6,093,068.97
โบนัส
รวม
6,093,068.97
4.2 ค่าตอบแทนอื่น
1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี –
2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร
รายการ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
รวม

จานวนราย
2
4

จานวนเงิน (บาท)
64,620.00
14,250.00
78,870.00

5. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีบคุ ลากรจานวน 66 คน ซึง่ สามารถแบ่งตามกลุม่ งานได้ดงั นี ้
สังกัด
จานวน (คน)
สานักงานบริหาร

4

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน์)

8

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ์ (จัดซือ้ )

5

สายงานบริหารงานกลาง
- สานักงาน

26

- คลังสินค้า

5

พนักงานสาขา
รวม

18
66
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5.1 ลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
22.24
0.63
3.89
26.76

ประเภทค่าตอบแทน*
เงินเดือนและโบนัส
สวัสดิการ
อื่นๆ
รวม

5.2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายในการสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างพนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในก่อน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
การทางาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรูค้ วามสามารถ มีทศั นคติท่ถี กู ต้องในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีการจัดฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงานโดยการหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
มีหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ ดังนี ้
ประจาปี 2563
ที่

หลักสูตรการอบรม

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

1

การอบรมเบือ้ งต้น สาหรับพนักงานใหม่

พนักงานขายใหม่

2

หลักสูตร เทรนด์เครื่องสาอาง ปี 2020

3

หลักสูตร Quick sales และแนวทางการตอบคาถาม GIZMAN

4
5

หลักสูตร Quick sales และแนวทางการตอบคาถาม
STARDUST
หลักสูตร New GIZMAN (Stardust เปลี่ยนเป็ น GIZMAN )

6

อบรมสินค้าใหม่ (New Product GIZMAN) ประจาแต่ละเดือน

ผูจ้ ดั การร้านสาขา และ
พนักงานขาย
ผูจ้ ดั การร้านสาขา และ
พนักงานขาย
ผูจ้ ดั การร้านสาขา และ
พนักงานขาย
ผูจ้ ดั การร้านสาขา และ
พนักงานขาย
ผูจ้ ดั การร้านสาขา และ
พนักงานขาย
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จานวนผู้เข้าอบรม /
คน
พนักงานใหม่ทกุ คน
12
16
12
11
ผูจ้ ดั การร้านสาขา และ
พนักงานขายทุกคน

ประจาปี 2563 (ต่อ)
ที่

หลักสูตรการอบรม

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

7

GIZMAN Next สุดยอดผูจ้ ดั การร้านมืออาชีพ

8

หลักสูตร ปลุกพาว์เวอร์พอ้ ยท์ในตัวคุณ

ผูจ้ ดั การร้านสาขา

จานวนผู้เข้าอบรม /
คน
7

พนักงาน

11

พนักงาน

1

พนักงาน

1

9

Moza Customer Service Call center การให้บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์
10 Sale Representative เซลล์นาเสนอขาย
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิประจาปี ในกรณีท่ไี ม่มี
เหตุจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงินจานวนนัน้ ๆ และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยั สาคัญ และตามขอบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กาหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากปั นผลจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่มิให้จ่ายเงินปั นผลใดๆ” ทัง้ นี ้ ตลอด 3 ปี ท่ผี ่านมา
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี
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การก�ำกับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการ
บริษั ทฯ ให้ความสาคัญ กับการกากับ ดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมี จริยธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัท ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบตั ิต่างๆ และกาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยกาหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ” เพื่อเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิงานแก่บคุ ลากรของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั อยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทัง้ มีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจ อย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึ่งทัง้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิ และให้ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
• มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
MPG มุ่งกระทาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ความรูแ้ ละความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึน้ ไปกว่าเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่ เรียนรู ้ และศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน เพื่อผลที่ดีท่สี ดุ
แก่ MPG และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
• ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
MPG มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั ความเป็ นธรรม กล่าวคือ
▪ ให้ผใู้ ช้สินค้า และบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ
▪ ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
▪ ให้พนักงานได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
▪ ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรม
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
MPG ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าที่สดุ การที่บริษัท ฯ เจริญรุง่ เรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนีก้ ็เพราะมีคนเก่ง
และดีท่ีมีความรูค้ วามสามารถและคุณธรรมเป็ นประการสาคัญ MPG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเข้าทางาน และพัฒนาคน
ให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวะการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สร้างความผูกพันทางใจให้พนักงานมีความรัก
ต่อบริษัท ทาให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตให้เติบโตไปด้วยกัน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
MPG ปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจด้วย โดยคานึ งถึงหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม ทัง้ ยังให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี โดยจะมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงาน
ประจาปี และสื่ออื่นๆ ของบริษัท ฯ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ จึงได้กาหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มั่นใจว่าได้รบั
การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์ใ ดๆ จาก
บริษัทฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ฯ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการ
ลงคะแนนเรื่องสาคัญๆ เป็ นต้น ดังนี ้
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ามากกว่า 7 หรือ 14 วันก่อนวันประชุมตามที่กฎหมาย
กาหนด และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน โดยหนังสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของ
เรื่องเพื่ อพิ จารณาเหตุผลความจาเป็ น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของ
กรรมการอิสระ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งใน
หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผถู้ ือหุน้ จะต้องนามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้า
ประชุม นอกจากนีบ้ ริษัท ฯ ได้เปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีการอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ โด ยจัด
ประชุมในวันทาการปกติ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริษัทฯ จะนาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ประธานกรรมการได้จดั ให้มีการชีแ้ จงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัท ฯ
ได้แสดงขัน้ ตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ที่
มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ในการประชุมทุกครัง้ บริษัทฯ ได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามในที่ประชุม ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติท่ปี ระชุมในแต่ละวาระ
และภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จะอยู่ตอบคาถามปลีกย่อยจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจนเป็ นที่พอใจ
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เป็ นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้า
โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่รบั ผิดชอบ
เฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชีแ้ จงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
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การพิจารณาวาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษัท ฯ มีประวัติกรรมการที่ตอ้ งการเสนอแต่งตัง้ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา โดยมี
1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน 4.จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็ นหัวข้อ
บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6.ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7.ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมในปี ท่ีผ่าน และ 8. วันที่ เดือน และปี ท่ีได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมาการของบริษัท ฯ ทั้งหมดนีล้ งอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริษัท ฯ จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่สาคัญ ให้ครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการชีแ้ จง
ขัน้ ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติ และจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถกู ต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการ
ประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บ ไซต์ของบริษั ท ฯ เพื่ อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตลอดจนให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ดว้ ย
สาหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวัน พุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ก่อนจะเลื่อนไปเป็ นวันที่ 17
มิถุนายน 2563 เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการประชุมได้
เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงได้เลื่อนการจัดประชุมต่อไปอีกเป็ นวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยประธานกรรมการทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม มีการชีแ้ จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผลคะแนนใน
แต่ ละวาระอย่ า งชัด เจน ซึ่งประกอบไปด้ว ย คะแนนเสี ย ง เห็ น ด้วย ไม่ เห็ น ด้ว ย งดออกเสี ย ง และบัต รเสี ย ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีป้ ระธานในที่ประชุมยังเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามก่อนการลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมในแต่ละวาระจนเป็ น ที่พอใจของผูถ้ ือหุน้ โดยได้บันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และมีการเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านการประชุมภายในวันประชุม
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัท ฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงด้านการบริหาร และ ด้านบัญชีการเงิน ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีท่ปี รึกษาทางด้านกฎหมาย ทาหน้าที่ดแู ล
ให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ
สาหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563” ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.mangpong.co.th) และ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ซึ่ง
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี ้
(1) กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบบัญชี สาหรับ
กรณีท่มี ีความจาเป็ นต้องเสนอวาระเป็ นพิเศษในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ
ข้อกาหนดของบริษัทฯ ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
(2) ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน
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(3) ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดคุณสมบัติผทู้ ่ีไ ด้รบั การเสนอชื่อ หลักเกณฑ์ และขั้น ตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้
อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุมบริษัทฯ จะได้จดั ให้มีการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย
อนึ่ง สาหรับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกาหนดช่วงเวลารับเรื่องตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ทัง้ นีจ้ ากการให้สิทธิดงั กล่าวในปี นี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
(4) สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เองเพื่อเป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
(5) ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม และมีน โยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
(6) ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกเป็ นแต่ละวาระเพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนาคะแนนมารวมกับ
คะแนนเสียงที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม นอกจากนี ้
เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน หากกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุมในวาระใดก็จะงดออกเสียงในวาระ
นัน้ ๆ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่มีมติไม่เห็นด้วย เพื่อนาคะแนน
มารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดยประธานในที่ป ระชุมได้จดั ให้
มีการชีแ้ จงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
(7) เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัท ฯ ได้มีการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสาเนารายงาน
ดังกล่าวให้แก่บริษัท ฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรือรู ปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็ นวินยั ที่เคร่งครัด หากผูบ้ ริหารหรือพนักงานคนใด
กระทาผิดวินยั จะได้รบั โทษตัง้ แต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี ้ ในระหว่างปี ท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริห ารได้ปฏิ บัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ป รากฏว่ามี การ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูล
ใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทัง้ ภายนอกและภายใน อันได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี ้ คู่แข่ง สังคม รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ผูบ้ ริหารของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสีย เป็ นปั จจัยที่
จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษั ทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบตั ิท่สี าคัญได้ดงั นี ้
(1) ผู้ถือ หุ้ น บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และด้วยความซื่อสัต ย์ โปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานให้ความสาคัญกับการให้สารสนเทศแก่ผถู้ ือหุน้ โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ บริษัทฯ มีขอ้ กาหนดห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบ
การเงิน ซึ่งในระหว่างปี ท่ผี ่านมากรรมการและผูบ้ ริหารได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายนีอ้ ย่างเคร่งครัด
(2) ลูกค้า บริษั ทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตาม
กฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็ น
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
(3) คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกับคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
และด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เปิ ดโอกาสให้แก่ค่คู า้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยู่บนพืน้ ฐานของผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
ของบริษัทฯ และคู่คา้
(4) คู่แข่ง เนื่องจากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีก และมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จาหน่ายด้วย โดยในอนาคตมี
แผนที่จะจาหน่ายในลักษณะขายส่ง บริษัท ฯ จึงถื อว่าคู่แข่งเป็ นเสมือนผูร้ ่วมค้า และปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกา
มารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ อันเป็ นการกระทาโดยเจตนาเพื่อทาลายชื่อเสียง โดยปราศจาก
ข้อมูลที่อา้ งอิงได้
(5) ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานทุกระดับชัน้ โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู ใ้ นตัว
สินค้าและพัฒนาทักษะการขาย ทั้ง ณ สานักงานใหญ่ และแบบสัญจร มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรูใ้ ห้แก่พนักงาน เป็ นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุน
ประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจาปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลื อในด้านต่างๆ กิจกรรมเลีย้ งสังสรรค์อย่าง
น้อ ยเดื อนละ 1 ครัง้ และกิ จกรรมการปี ใหม่ 1 ครัง้ เพื่ อ เป็ น สวัสดิ การและส่ งเสริม ความสามัค คีในองค์กร บริษั ท ฯ ให้
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละ
คน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและพัฒนาการทางานของบริษัทฯ และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
ที่ดีในการทางาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
(6) สังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจาหน่ายเฉพาะสินค้า
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง มีคุณ ภาพและมาตรฐานที่ดี ได้รบั การรับรองจากหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รบั สิ่งที่ดี
นอกจากนี ้บริษั ท ฯ ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแมงป่ องปั นน ้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ตน้ ปี 2549 โดยมีการดาเนิ นกิจกรรมเพื่ อเป็ น
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็ นโครงการที่มลู นิธิแมงป่ องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
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จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผูบ้ ริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็ มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน), การดาเนินโครงการตูป้ ั นสุข เพื่อช่วยเหลือพนักงานและผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 การบริจาคเงินช่วยเหลือและสิ่งของตามความเหมาะสม เป็ นต้น
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังให้ความสาคัญ กับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในลักษณะการเป็ นผูน้ าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียน เพื่อ
มอบความสุขให้กับเด็กๆ และผูส้ นใจเข้าร่วม รวมถึงในลั กษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่วมกับสานักงานเขตใน
กิจกรรมต่างๆ ที่สานักงานเขตจัดขึน้ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการรายงาน
ดาเนินการในแต่ละปี ไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
(7) บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรู ปแบบ ที่มีการรายงานดาเนินการในแต่ละปี ไว้ใน
รายงานประจาปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
(8) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อรับข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต จากผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ (www.mangpong.co.th) ซึ่งผูท้ ่ีทาหน้าที่รบั ร้องเรียนในช่องทางนีค้ ือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อ ติดต่อ
โดยตรงมาที่
นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-514-5000 ต่อ 5063
เพื่อบริษัทฯ จะนาไปเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบ แก้ไขปั ญหา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ/หรืออื่นๆ
โดยผู้ท าหน้า ที่ รับ ร้อ งเรี ย นทั้ ง 2 ช่ อ งทางมี ห น้า ที่ จ ะต้อ งสรุ ป รายงานข้อ ร้อ งเรี ย นและการแก้ไขปั ญ หาที่ ส าคั ญ ให้
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ทราบ และหากข้อร้องเรียนใดที่ เกิ นกว่าความสามารถในการตัดสิน ใจจะต้องนาเสนอผู้บ ริห าร
ระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ เพื่อดาเนินการต่อไปทันที
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรียนให้เป็ นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะรับรูเ้ ฉพาะ
ในกลุ่มผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย และผูเ้ กี่ยวข้องเท่านัน้ ในปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั ทัง้ ร้องเรียนและคาชมเชย ในเรื่องการบริการ
ของพนักงานสาขา ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญต่อข้อร้องเรียนและคาชมเชยดังกล่าว สาหรับข้อร้องเรียน ฝ่ ายจัดการได้
มีการตรวจสอบ และดาเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู เ้ พิ่มเติม ตลอดจนตักเตือน
ลงโทษ พนักงานที่กระทาความผิด สาหรับคาชมเชย ฝ่ ายจัดการ ก็ได้มีการชมเชยพนักงานและประกาศให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
เพื่อเป็ นตัวอย่างและสร้างขวัญกาลังใจให้กบั พนักงาน
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1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริษัท ฯ ซึ่งจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และให้ความสาคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รบั ข้อมูล
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานถูกห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษั ท ฯ จะกระทาได้โดยผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็ นทางการ คือ นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เป็ นนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมกับ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย CFO ที่เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์ และผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน โครงสร้างการถือหุน้ โดยในส่วนของ
งบการเงิน ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญ ชี รบั อนุญ าต และผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนการเปิ ดเผยแก่ผูถ้ ือหุน้ และจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุ ลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ี สดุ
ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มีการดารงรักษา
ไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่อ งดัง กล่ าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง แสดงไว้ในรายงานปร ะจ าปี ทั้ง นี ้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
สาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินนัน้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยโครงสร้างเงินทุน รายการระหว่างกัน คาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ค่าสอบบัญชี และเปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ น
วิช าชี พ ของคณะกรรมการ บทบาทหน้า ที่ ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่ อ ย จ านวนบริษั ท จดทะเบี ย นที่
คณะกรรมการดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนครัง้ ที่ กรรมการแต่ ละท่ านเข้าร่วมประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนแล้ว ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพ ย์และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อ มู ล ได้ รวมถึ ง งบการเงิน รายไตรมาส หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม รายงานการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู้ ือ หุน้ มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัยและมีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ แล้ว คณะกรรมการได้
จัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-5000 ต่อ 5063 หรือ Email: ir@mangpong.co.th เพื่อให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป อีกด้วย
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1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชีแ้ นะทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ฯ การ
ติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางไว้ดงั นี ้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่
(1.1) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร
3 ท่าน
(1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทและทุกท่านเป็ นบุคคลที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
(1.3) คณะกรรมการบริหาร จานวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 3 ท่าน ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 1 ท่าน เป็ นประธานบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน เป็ นผูบ้ ริหารที่มีความรูค้ วามเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทฯ
(1.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัทฯ กาหนดไว้จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมพงษ์ มหา
วาณิชย์วงศ์, พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง และนายพนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ ร่วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
(2) คุณสมบัติผทู้ ่จี ะดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดคุณสมบัติผทู้ ่ี
จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท ไว้ดงั นี ้
(2.1) มีคุณ สมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2.2) มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(2.3) มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอานาจในการ
จัดการของหน่วยงาน
(2.4) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และ
บริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
(2.5) มีอายุและประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบุอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 16 อยู่แล้วให้
เป็ นลายลัก ษณ์อักษรที่ชัด เจน รวมถึงได้กาหนดคุณ สมบัติของกรรมการอิ สระ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลาดับ
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(3) ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ฯ
ตลอดจนกากับดูแลควบคุม ฝ่ ายบริหารให้ดาเนินการเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่ นคงสูงสุดให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ และยังได้จัดให้บริษัท ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอนอกจากนีค้ ณะกรรมการมีการกากับดูแล
ให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ ายจัดการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่า เสมอ
โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ิ ต่างๆไม่เกิน 25 ล้านบาท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจอนุมตั ิ
ไม่เกิน 15 ล้านบาท ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้ รายการที่ตอ้ งขอความเห็นจากผูถ้ ือหุน้
ตามข้อกาหนดของ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัท ฯ และความอิสระของประธานกรรมการ จึงได้มี
มติแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนีโ้ ครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
(5) การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริษัทฯ มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทัง้ กากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ฝ่ายจัดการมี
หน้าที่บริหารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีหน้าที่เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และมีการ
กาหนดขอบเขตและอานาจการอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหากเกินอานาจของฝ่ ายจัดการ ก็จะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(6) เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของ เลขานุการบริษัท เนื่องจาก เป็ นผูท้ ่ีทาหน้าที่ให้คาแนะนาและสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดี รวมถึงดูแลให้มีการดาเนินการตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อแนะนาของคณะกรรมการบริษัท กากับดูแล
ให้ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติ
บริษั ทมหาชนจากัด ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ ยวข้อง ดูแลให้คณะกรรมการบริษั ทและผู้บ ริห าร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดย
คานึงถึงสิทธิของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิบัติท่ีเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุน้ และดูแลผูถ้ ื อหุ้ นอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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(7) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(7.1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดีอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรมาตัง้ แต่รายงาน
ประจาปี 2547 ซึ่งเป็ นปี ท่ีบ ริษั ท ฯ เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยเป็ น ครัง้ แรก และมีก ารทบทวน
ปรับปรุ งอยู่เป็ นประจา และมีการเผยแพร่ในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตลอดจน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนีย้ งั ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี ้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตร
ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูจ้ ัด ทั้งหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และได้นาความรูท้ ่ไี ด้รบั มาใช้ประโยชน์กั บบริษัทฯ รวมถึงมีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถได้รบั ความสาเร็จจากทัง้ 2 โครงการสาคัญ คือ
ได้รบั การประเมินผล อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รบั ความสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดยตลอด และได้รบั การประเมินผลอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จาก
โครงการประเมิ น คุณ ภาพการประชุม สามัญ ประจ าปี ซึ่งจัด โดยสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี ท่ีผ่านมา บริษัท ฯ ได้รบั การ
ประเมินจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมสามัญ ประจาปี อยู่ในระดั บ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี ้ ผลการประเมินจาก Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies : CGR 2020 ซึ่งดาเนินการโดย IOD โดยได้รบั การสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ ให้ มี ก ารประเมิ น ทุ ก ปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ CG ของบริษั ท จดทะเบี ย นไทยให้เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากล ประเมินทัง้ บริษัทจดทะเบียนไทยใน SET และ Mai ซึ่งคะแนนตัง้ แต่ปี 2562 ถึง 2563 ในภาพรวมของการ
ประเมิน บริษัทฯ ได้รบั การประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก (Very Good)” ได้ยกระดับคะแนนขึน้ มาที่ระดับ 4 ดาว จากปี
2561 อยู่ท่ี 3 ดาว ซึ่งจะเห็นว่าระดับคะแนน
ของบริษัทฯ ดีขึน้ อันสะท้อนถึงการเอาใจใส่
ต่อการเปิ ด เผยข้อมูล และการให้ความเท่ า
เที ย มกัน ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง เป็ น ไปตามเกณฑ์
เป้าหมายของโครงการฯ
สาหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงาน
เข้าใหม่นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ โดยในปี ท่ผี ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ทกุ ครัง้ ที่มีการรับพนักงานใหม่
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(7.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่สี ดุ ในการจัดทา รวมทัง้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผลเพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพี ยงพอที่จะดารงรักษา
ไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ สาหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
(7.3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ของระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็ นการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการอื่นๆ แยกออกจากผูต้ ิดตาม
ประเมิ น ผลเพื่ อ ให้มี ก ารถ่ ว งดุ ล และตรวจสอบระหว่ า งกั น อย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ยัง ให้ค วามส าคัญ ต่ อ
ข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้
(7.4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีมาตรการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ เนื่อง และรายงาน
ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึงความสาคัญต่อนโยบาย
บริหารความเสี่ยง จึงมีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกาหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง ตามที่ ไ ด้มี ก ารเปิ ดเผยไว้ใ นแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ในหั ว ข้ อ
“คณะกรรมการชุดย่อย” โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการ
(7.5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญ ต่ อ ภารกิ จ ในการด าเนิ น งาน จริยธรรมในการด าเนิ น ธุรกิ จ ตลอดจนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผู้บ ริห ารที่ จ ะต้ อ งมี ต่ อ Stakeholder ทุ ก ส่ ว น จึ ง ได้จัด ท าข้อ พึ ง ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และได้จดั พิมพ์ตลอดจนให้ความรูแ้ ก่
ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ให้ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ฯ และยึดหลักการในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรมธุรกิจ
(7.6) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งนีค้ ณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญั ติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิ ดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลหรือความจาเป็ น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
(8) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น แต่
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี โดยมีการกาหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่ นอ้ ยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษรทุกครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริษัท ทุกท่านให้ความสาคัญ
กับการประชุมคณะกรรมการเป็ นอย่างมาก สาหรับจานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี ท่ีผ่านมา ได้
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” แล้ว
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(9.1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ท่ี คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการ
ตลอดจนได้ทาการเปรียบเที ยบกับ บริษั ท จดทะเบี ยนในหมวดอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และเปรีย บเที ย บกับ ค่า ตอบแทน
กรรมการในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้ และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
(9.2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กาหนด ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนดังกล่าว
ทัง้ นีร้ ายละเอียดจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร”
2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ซึ่ง
แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริษั ท ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 8 ท่าน โดยมีรายนามและ
จานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษั ท ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษั ท ตามที่ป รากฏใน
หัวข้อ 1. คณะกรรมการบริษัท
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งทุกท่านล้วนแต่มีความรูค้ วามเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ดา้ นบัญ ชี ห รือ การเงิน นอกจากนี ้ยังเป็ น กรรมการอิสระ และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้วนตามแนวทางที่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด จานวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามและจานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง\2
แทน นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์\1

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์\2
กรรมการตรวจสอบ
แทน นายธะเรศ โปษยานนท์\1
3. นายพนม รัตนะรัต\3
กรรมการตรวจสอบ
แทน นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง\1
* โดยมี CFO เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตาแหน่ง

จานวนการ
เข้าร่วมประชุม
(ครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

4/4

100

4/4
4/4

100
100

หมายเหตุ 1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายธะเรศ โปษยานนท์ และนางทัธนา รอดโพธิท์ อง ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 29
ธันวาคม 2563
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รบั การแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564
3. นายพนม รัตนะรัต ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม
2564

กรรมการที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรือ การเงิน
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ จบการศึกษาปริญญาโท MBA General Management University of Leicester และ
ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
2. นายพนม รัตนะรัต จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง และปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการกาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดงั นี ้
1. ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่ มีคุณ สมบัติความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กาหนด และต้อง
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2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยคุณ สมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มี ค วามรู แ้ ละประสบการณ์เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จ ที่ ได้รบั
มอบหมาย ทั้งนี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือ
การเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัทฯ
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
14
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ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอืน่ ที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงข้อเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทาที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
จานวนการ
สัดส่วน
เข้าร่วมประชุม
(ร้อยละ)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
(ครั้ง)
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์\2
แทน นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์\1

ประธานกรรมการสรรหา

2/2

100

2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง\2
กรรมการสรรหา
แทน นายธะเรศ โปษยานนท์\1
2/2
100
3. นายพนม รัตนะรัต\2
กรรมการสรรหา
แทน นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง\1
2/2
100
* โดยมีผจู ้ ดั การฝ่ ายบุคคล (HR) เป็ น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยตาแหน่ง
หมายเหตุ 1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายธะเรศ โปษยานนท์ และนางทัธนา รอดโพธิท์ อง ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 29
ธันวาคม 2563
2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั
เอนกเวียงได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ นายพนม รัตนะรัต ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1) ทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ ติดตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตาแหน่งว่าง
ลง
2) กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3) กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ เป็ นการล่วงหน้าจากผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย เพื่อ
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
4) มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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5) เสนอนโยบายและหลัก เกณฑ์การจ่ ายค่ าตอบแทนสาหรับ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ ริหารระดับสู ง ที่
ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตัง้
6) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตัง้
7) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายนามดังต่อไปนี ้
จานวนการ
สัดส่วน
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
เข้าร่วม
(ร้อยละ)
ประชุม (ครั้ง)
1. นายสามารถ
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา\1
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
แทน นายธะเรศ
โปษยานนท์\2
1/1
100
2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์\1 กรรมการบริหารความเสี่ยง
แทน นางทองอยู่
ถาวรสกุลชัย\3
1/1
100
3. นายพนม
รัตนะรัต\1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
\3
แทน นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา
1/1
100
* โดยมี นางสาวไพรัลยา วงศ์สกุลเพชร ฝ่ ายกฎหมาย เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
หมายเหตุ 1. นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา, นายเฉลิมพงศ์ มหาวาณิชย์วงศ์, นายพนม รัตนะรัต และนายพงศกร พงศ์สถาพร ได้รบั การแต่งตัง้
จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. นายธะเรศ โปษยานนท์ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย และนายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564

ขอบเขตและอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิ
2) ติดตามกระบวนการบ่งชี ้ และประเมินความเสี่ยง และอนุมตั ิแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ ได้
มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
3) กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับองค์ก รตลอดจนระดับโครงการ โดย
มุ่งเน้น เพิ่ ม การให้ค วามสาคัญ และค านึ งถึ งความเสี่ ยงในแต่ ละปั จ จัย เพื่ อประกอบการตัด สิ น ใจในการใช้
ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4) ส่งเสริมและพัฒ นานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นความ
รับผิดชอบร่วมกันของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทานเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทัง้ มีการ
นาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทั่วทัง้ องค์กร
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6) รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดาเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็ นประจา ในกรณีท่มี ีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาโดยเร็วที่สดุ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 4
ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา\1

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ\2

กรรมการบริหาร

3. นายธิบดี มังคะลี\2

กรรมการบริหาร

4. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย

กรรมการบริหาร

* โดยมี นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ 1. นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา การแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
2. นายสิทธิชยั เกสรสมบัติ และนายธิบดี มังคะลี ได้การแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3//2564 เมือ่ วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ลงทุนและขนาดรายการในปั จจุบนั ดังนี ้
1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริหารงาน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
2) มีอานาจอนุมตั ิและมอบอานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อจัดซือ้ จัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทารายการ
อื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ ซึ่งอานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นการอนุมัติรายการปกติท่ วั ไปทางการค้า มี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิ
และดาเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ทั้งนีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3) มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่ อธุรกรรมตามปกติของบริษั ท ฯ รวมถึงการเป็ นผู้ค า้
ประกัน หรือการชาระเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษั ทฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้าน
บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
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4) กาหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ
5) มีอานาจในการแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตาแหน่งที่ไม่สงู กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้ น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลัก ษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลง
เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และทาหน้าที่สรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า มาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด แทนตาแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นลาดับต่อไปแล้วแต่กรณี
3.1 กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท ที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริษัททั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปี ท่ีผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. พลเอก ดร.สุรพัน พุ่มแก้ว\1

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง\2
3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์\2
4. นายพนม รัตนะรัต\3

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ว ได้รบั การแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2564
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ได้รบั การแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564
เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564
3. นายพนม รัตนะรัต ได้รบั การแต่งตัง้ จากมติการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็ นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการบริษัท และการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะและมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ท่กี าหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี ้
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ป รึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดีย วกัน ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง ทั้งนี ้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผู้ มีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
เข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท ฯ
หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตัง้ แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
คาว่า “หุน้ ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุ คลนัน้
ในกรณีท่บี คุ คลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษั ทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่ าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ น
อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ ว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจาปี และใน
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดั งกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
3.2 การสรรหากรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ
จานวนหนึ่งในสามของจานวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พ้นจากตาแหน่ง และกรรมการซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั การ
เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุมัติ จากที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้น โดยกาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี คุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
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วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อ
รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดคุณสมบัติผทู้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ หลักเกณฑ์
และขั้น ตอนในการพิ จ ารณาบุ ค คลเพื่ อ เข้ า รับ การเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษั ท ฯ ผ่ า น
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะได้จดั ให้มีการลงคะแนน
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย
อนึ่ ง สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกาหนดช่ วงเวลารับเรื่องตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ นีจ้ ากการให้สิทธิดงั กล่าวใน
ปี นี ้ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กาหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
บริษัทโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
1. มีคณ
ุ สมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอานาจในการ
จัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัท ฯ
ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่า เสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท
และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
3.3 การพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยได้จดั ให้กรรมการเข้ารับการอบรม
ความรูแ้ ละดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละเสริมสร้างวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกล
อยู่เสมอ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ได้จดั ให้มีการแนะนาภาพรวมการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ได้ส่งมอบ
โครงสร้างและคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีขอ้ มูลสาคัญ ที่กรรมการพึงทราบ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ
กรรมการบริษั ท จะต้องได้เข้ารับ การอบรมและเข้าร่วมสัม มนาเพื่ อส่ งเสริม ความเข้ าใจในบทบาทหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
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3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ นประจาทุกปี ด้วยเห็นว่า จะช่วยให้
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการ
ท างานของคณะกรรมการ ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ต่ อ ความส าเร็จ ของบริษั ท ฯ โดยการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานนั้น มี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านได้สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองในปี ท่ผี ่าน
มา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทาหน้าที่ให้มีประสิทธิผลมากขึน้
โดยเลขานุ ก ารบริษั ท จะน าส่ งแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ ให้ กั บ คณะกรรมการทุ ก คน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ทงั้ แบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมิน เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะนาส่งแบบประเมิ นกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่ อรวบรวม และน ามาสรุ ป ผลให้ประธาน และกรรมการบริษั ท
รับทราบ ในที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป แบ่งเป็ นเกณฑ์ ดังนี ้
- เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ
1 = เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการดาเนินการในเรื่องนัน้ น้อยมาก
2 = เห็นด้วยน้อย
หรือ มีการดาเนินการในเรื่องนัน้ น้อย
3 = เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดาเนินการในเรื่องนัน้ พอสมควร
4 = เห็นด้วยมาก
หรือ มีการดาเนินการในเรื่องนัน้ มาก
5 = เห็นด้วยมากที่สดุ หรือ มีการดาเนินการในเรื่องนัน้ อย่างดีเยี่ยม
- เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน
1. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 90 - ระดับดีมาก
2. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 80-90 - ระดับดีและยอมรับได้
3. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 70-80 - ระดับพอใช้
4. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 0-70 - ระดับปรับปรุง และนามาพิจารณาโดยเร็ว
ทั้งนี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและโครงสร้างการบริหารจัดการจึงทาให้คณะกรรมการชุด
ปั จจุบันไม่อาจประเมินคณะกรรมการที่ปฏิบั ติหน้าที่ชุดก่อนได้ สาหรับผลการประเมินจากปี ก่อน มี 3 แบบ ได้แก่ แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทาทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อ มและกิ จ การของบริ ษั ท ฯ และเพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัท และยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกรรมการ พบว่า การประเมินคณะกรรมการบริษัท มีการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ทัง้ นีผ้ ลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 86.76
อยู่ในระดับ ดี แ ละยอมรับ ได้ ส่ว นการประเมิ น คณะกรรมการชุด ย่ อยแบบรายคณะ มี การปฏิ บัติ หน้า ที่ ครบถ้วนและมี
ประสิทธิผล ทัง้ นีผ้ ลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 86.45 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้
และเมื่อเทียบระหว่าง ปี 2561 กับ 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ Percentile ที่ 85.86 ยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน
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คือ ระดับดีและยอมรับได้ ส่วนการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
มีการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และการสืบทอดตาแหน่ง อยู่ในระดับที่ยงั ต้องปรับปรุง
4. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัท ฯ รวมถึงเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมและเกือ้ กูลการดาเนิ นงานของบริษัท ฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จากัด ทัง้ นี ้ ในการบริหารงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทฯ
มีนโยบายมอบหมายให้ผบู้ ริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนัน้ ๆ เข้าไปทาหน้าที่ในการ
บริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอเพื่อกาหนดแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงานต่อไป
5. การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัท ฯ ได้มีการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเป็ นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็ นวินยั ที่เคร่งครัด หากผูบ้ ริ หารหรือพนักงานคนใดกระทาผิดวินยั จะได้รบั โทษตัง้ แต่
การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรนาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนโดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริหารดังนี ้
(1) ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ท่ตี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และจัด ส่ ง ส าเนารายงานดั ง กล่ า วให้แ ก่ บ ริษั ท ฯ ในวัน เดี ย วกั บ วัน ที่ ส่ ง รายงานต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ทั้งนีใ้ นระหว่างปี ท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริห ารได้ปฏิ บัติตามนโยบายอย่า งเคร่งครัด โดยไม่ป รากฏว่ามี การ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูล
ใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอย่างถี่
ถ้วน ทัง้ ในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทางานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้วนาเสนอต่อที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานาเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
ในปี 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
โดยในปี ท่ผี ่านมามีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานีย้ งั ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบตั ิงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย,์ ค่าโทรศัพท์) ในรอบปี
บัญชีท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด รวมถึงไม่มีการควบรวม
กิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จานวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 140,000
บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จานวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด กาหนดค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จานวน 15,000 บาท
ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญ ชี และ บริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ
ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระ
7. การนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีสาหรับบริษัทจดทะเทียน โดยในปี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีการนาหลักการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้กับ
บริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
ฯ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเทียนปี 2560 หรือ "Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็ นหลักปฏิบัติท่ีจะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างกลไกกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กนั ไปด้วย โดยเรียบเรียง
ให้เป็ นหมวดหมู่ขนั้ ตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ ตัง้ แต่การกาหนดเป้าหมาย การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม
และการเปิ ดเผยผลดาเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบตั ิและหลักปฏิบตั ิย่อย และส่วนที่ 2 คือ
แนวปฏิบตั ิและคาอธิบาย โดยได้วางหลักปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ที่บริษัทฯ เริ่มดาเนินการตัง้ แต่ปี 2562 แล้ว
ดังนี ้
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8. หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ีทบ่ี ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้
คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่
มีขอ้ ยกเว้น หรือหากสามารถกาหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ก็จะเป็ นการดียิ่งขึน้ เนื่องด้วยรู ปแบบธุรกิจหลักของ
บริษัทนัน้ คือธุรกิจค้าปลีกที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้มีการกาหนด
จานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ นัน้ มีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และการให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อ
ชีแ้ นะทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็น ได้จากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟื ้ นฟูกิจการและหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประสบความสาเร็จ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็มี
การเปิ ดเผยข้อมูลวันที่ท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในวาระปั จจุบัน ไว้ในรายงาน
ประจาปี ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราซึ่งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนีจ้ ะเป็ นกรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ โดยบริษัทฯ ยังได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้า อย่างน้อย
3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัท ฯ มิได้ละเลยต่อการไม่ปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในเรื่อง
การกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังมีการดารงตาแ หน่ง
กรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราของทุกปี
อนึ่ง ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตัง้ CG Committee ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในเรื่องของการสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็ นประจา ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่ีกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ท่จี ะดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อ ม เนื่องจากตระหนักดีว่าการดาเนินธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมนัน้ จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กบั ธุรกิจ
ด้วยเจตนารมณ์ในการด าเนิ น งานด้านความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมอย่ า ง
แท้จริง บริษัทฯ จึงก่อตัง้ ”มูลนิธิแมงป่ องปั นนา้ ใจให้สังคม” มาตัง้ แต่ตน้ ปี 2549
และดาเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์ อันนาไปสู่การสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าที่กา้ วไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมใน
ด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มา
โดยตลอด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านบริษัทฯได้ร่วมกับมูลนิธิแมงป่ องปั นนา้ ใจให้สังคม
จัด โครงการ “ตู้ปั น สุข ” เพื่ อ แบ่ ง ปั น อาหารให้กับ เพื่ อ นพนัก งานทุ ก คนที่ ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบาบายที่จะพัฒนาการดาเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตาม
หลักการ 8 ข้อ ที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น การเคารพสิท ธิ มนุษ ยชน การปฏิบัติต่ อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิ ดชอบต่ อผู้บ ริโภค การดูแลรัก ษา
สิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุม ชนหรือสังคม เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญในการดาเนินงาน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุ กกลุ่ม ทั้งผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และ
เจ้าหนี ้ พนักงาน คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จดั ทาข้อ พึงปฏิบตั ิจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ าย
บริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบั ติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ น มาตรฐานในการพัฒ นาแนวทางปฏิ บัติ แ ละการรายงาน เนื่ อ งจากมี ม าตรฐาน เป็ น ที่ ย อมรับ อย่ างกว้า งขวาง และ
ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและ
จุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป
2) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีการกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนัก งาน ใช้ยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2555 และ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการนาหลัก
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ปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ น ไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี สาหรับบริษั ท จดทะเทีย นปี 2560 หรือ "Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็ นหลักปฏิบัติท่ีจะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสร้าง
กลไกกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัท ฯ ได้ตระหนักและคานึงถึงการมี CG ที่ดี และการนา CG Code ไปปรับใช้นนั้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กนั ไปด้วย
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับ ชาติ หากมีก ารทุจริต ภายในองค์กรบริษั ท ฯ จะดาเนิน การลงโทษสูงสุด และประกาศให้
พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็ นการยา้ เตือนและปลูกจิตสานึกไม่ให้เกิดการ
ทุจริต
ในปี 2562 บริษั ท ฯ ได้มี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ไขนโยบายพร้อ มทั้ง จัด ท าแนว
ทางการปฎิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้านการคอร์รปั ชั่น และประกาศใช้ รวมถึงออก
หนังสือแจ้งให้ผูท้ ่ีเกี่ยวทุกฝ่ ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนา
นโยบายดังกล่าวไปใช้ โดยได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกฝ่ ายต่อการเข้าร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ การ
จัด ทาโลโก้ MPG ANTI CORRUPTION การจัด ประกวดค าขวัญ MPG ไร้ค นโกง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยัง ได้รบั การรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็ น สมาชิก แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน
2562 และอยู่ระหว่างรอรับมอบใบประกาศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริต
(CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาผล
การประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสู่ระดับ
ที่กา้ วหน้าต่อไป
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการร่วมแสดง
พลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ดังนัน้ บริษัทฯจะเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ภาครัฐและเอกชนจัด
ขึน้ ทุกครัง้ ที่สามารถเข้าร่วมได้
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การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของ
พนักงานทุกระดับชัน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ นตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขาย
แบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้ มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ ห้แก่พ นักงาน เป็ นต้น
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจาปี
ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่ างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของพนักงานที่ตอ้ งนั่งทางานออฟ
ฟิ คทุกวัน การจัด งานเลีย้ งสังสรรค์อย่ างน้อ ย
เดื อ น ล ะ 1 ค รั้ ง เป็ น กิ จ ก รรม Mini Party
ครอบครัวแมงป่ อง โดยวัตถุป ระสงค์หลังเพื่ อ
กระชับความสัมพันธ์ภายใน ให้พนักงานได้รูจ้ กั
ซึ่งกัน และกัน มากขึ น้ ซึ่งส่ งผลต่ อ การท างาน
ร่ ว มกั น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ ้น เพื่ อ เป็ นสวั ส ดิ ก ารและ
ส่ ง เสริม ความสามั ค คี ใ นองค์ก ร บริ ษั ท ฯ ให้
ผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเหมาะสมกั บ
ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและพัฒนาการทางานของบริษัท ฯ และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
แรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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การจัดการแข่งขันปิ งปองภายใน เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ใน
ราคาที่สมเหตุสมผล และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็ นความลับของลูกค้า
อย่างจริงจังและสม่าเสมอ ดังจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รบั รางวัลการันตีคณ
ุ ภาพมากมาย
การร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจาหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และให้ความสาคัญ กับ การจาหน่ายสินค้าที่ มีคุณ ภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าและบริการที่ดีท่ี สุด
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ได้ก่ อ ตั้ง “มูลนิ ธิ แมงป่ องปั น น ้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ ตน้ ปี 2549 โดยมี การด าเนิ น กิจ กรรมเพื่ อ เป็ น
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็ นโครงการที่มลู นิธิแมงป่ องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
จัดตัง้ หน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผบู้ ริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น
จากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ ในทุกครัง้ ที่มีการบริจาค บริษัทฯ จะได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็ นอย่างดี
3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)
โดยบริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกับชุมชนที่บริษัท ฯ ตัง้ อยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งในลักษณะการเป็ นผูน้ าการจัดกิจกรรม เช่น ร่วมบริจาคสื่อการสอนร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความ
สนับสนุนด้านเงินทองและสิ่งของจาเป็ นในกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึน้ เป็ นต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่ า งสม่ า เสมอ รวมทั้ง มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ที่ สาคัญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญ ชี ได้
ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้ง จัดให้มีและดารงไว้ซ่งึ ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญ ชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ การดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2563
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ได้รบั
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดย นางสาว อริสา ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 สังกัด บริษัท ธรรม
นิติสอบบัญชี จากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่งึ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ อยู่ในระดับที่
น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสาคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย
กรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น ซึ่ ง มี ค วามรู ค้ วามเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้า นการเงิ น และการบั ญ ชี โดยมี
พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ และนายพนม รัตนะรัต เป็ น
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสาคัญของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการที่ดี และได้รบั ความร่วมมือจากกรรมการอิสระ
ฝ่ ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุม
ตามวาระซึ่งเป็ นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญ ชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญ ชี
การเงิน และผูต้ รวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรูข้ องฝ่ ายบริหารรวม ซึ่งสามารถ
สรุปสาระสาคัญของงานที่ปฏิบตั ิได้ ดังต่อไปนี ้
1.

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัท
งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป รวมทัง้ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญในงบการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี และ
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี เพื่อสอบถามความถูกต้อง
ครบถ้วน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ

การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับ ดูแลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้อมูลอย่ างเพี ยงพอและโปร่งใส รวมถึ งการปฏิ บัติ ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นประจา
ทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.

3.

สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการตัง้ เป้าหมายการทางานอย่างรอบคอบ วัดผลได้
และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดาเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ความสาคัญ กับการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็ นจุดอ่อนในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้กากับดูแลหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ในการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถื อได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจาปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ
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โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ นว่า บริษั ท ฯ มี ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่เป็ นนัยสาคัญ
นอกจากนีใ้ นปี ท่ีผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่น และบริษัทฯ ได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562
4.

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่องการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564 ให้แต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11821 แห่ง สานักงาน เอ.
เอ็ ม .ที .แอทโซซิ เอท เนื่ องจากเป็ น สานัก งานที่มี ค วามเชี่ ยวชาญ ความรู ้ และประสบการณ์ในการท างานที่ดี อี กทั้ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ าว
และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ในลักษณะที่จะ
กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ

5.

สอบทานและให้ ความเห็น ต่ อรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่อ าจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ก่อนทารายการแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่า รายการดังกล่าวได้ดาเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้

6.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอานาจหน้าที่ท่ีได้กาหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ของหน่วยงานกากับดูแล มี
การบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็ นสาระสาคัญ

( พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ปฎิบัติงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ การซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร และอนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่
ฝ่ ายบริหารจัดทา แล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ตลอดปี ท่ผี ่านมา มีทงั้ หมด 7 ส่วน
งาน ได้แก่ ระบบบริหารงานขาย, ระบบบริหารงานจัดซือ้ (การทา KPI), งานบริหารสินค้าคงคลัง, งานบริหารบัญชีและ
การเงิน, ระบบงานจัดส่งสินค้าออนไลน์, ระบบงานออกแบบและตกแต่ง , และระบบงานธุรการทั่วไป คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีบคุ ลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดาเนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ฯ จากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มี
อานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการ
ควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแต่งตัง้ ให้
นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา ให้ดารงตาแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน เนื่องจากเคยเข้ารับการ
อบรมหลัก สูต รที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้า นตรวจสอบภายใน ได้แ ก่ Beginner Track IIAT : การปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบสาหรับ ผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : The Institute of Internal
Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทัง้ นี ้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอ บ
ภายในหรือเทียบเท่า โดยที่ประชุมดังกล่าวแต่งตัง้ ให้นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา ซึ่งเป็ นพนักงานของบริษัทฯ ดารง
ตาแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน
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โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ดารงตาแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา
52 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด
โรงเรียนพาณิชยการสันติราษฎร์ การตลาด
Beginner Track IIAT
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบสาหรับผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
ปี 2555 – ปั จจุบนั
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- รักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน
ปี 2535 – 2554
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ สินค้า
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การคลังสินค้า
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ สั่งผลิตสินค้า
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม

หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทางาน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษั ทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทัง้ ในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทางานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานาเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
ในปี 2563 ที่ประชุม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี จาก บริษัท สอบบัญ ชี
ธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อริสา ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระ
เดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานีย้ งั ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตาม
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบตั ิงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย,์ ค่าโทรศัพท์) ลดลงจากปี 2562
จานวน 105,000 บาท
นอกจากนี ้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ จานวน 2 บริษัท
ได้แก่ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจาก
ค่าสอบบัญชีของปี 2562 จานวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวน
เงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จานวน 15,000 บาท
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษั ทฯ หรือ
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างอิสระ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ณปี 2563 บริษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุน สุท ธิ ในงบการเงินรวม 28.37 ล้านบาท เมื่ อ เปรียบเที ยบกับ ปี 2562 บริษั ทฯ มี ผ ล
ขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 44.78 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ม่งุ เน้นการเติบโตของธุรกิจสินค้ากลุ่มไลฟ์
สไตล์เทคโนโลยี และสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้เติบโต โดยบริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ถึงร้อยละ 29 ของยอดขายรวม เติบโตจากปี 2562 ถึงร้อยละ 121 อีกทัง้ ได้รบั การสนับสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้
ถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2563 ได้มีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ต้องปิ ดสาขาลงชั่วคราว
ตามคาสั่งของภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบเทเลโฟน รวมถึงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ดงั กล่าว แม้ว่าภายหลังนัน้ บริษัทฯ ได้กลับมาเปิ ดดาเนินกิจการร้านค้าภายในศูนย์การค้าตามปกติก็ตาม แต่
ผูบ้ ริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย อันเป็ นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง อีกทั้งในไตรมาสสาม ของปี 2563 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความ
งาม โดยได้ทยอยปิ ดสาขา ภายใต้แบรนด์รา้ น STARDUST จานวน 3 สาขา เพื่อขยายพืน้ ที่การจัดจาหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์
สไตล์เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์รา้ น GIZMAN by mangpong จานวน 2 สาขา และเพื่อเตรียมพืน้ ที่ท่ีเป็ นสิทธิการเช่าออกให้
เช่าช่วง จานวน 1 สาขา รวมถึงได้ปิดสาขาภายใต้แบรนด์รา้ น GIZMAN by mangpong จานวน 1 สาขา เพื่อนาพืน้ ที่ท่ีเป็ น
สิทธิการเช่าออกให้เช่าช่วง ทาให้บริษัทฯ มีจานวนสาขา ณ สิน้ ปี 2563 จานวน 5 สาขา โดย ณ สิน้ ปี 2562 มีจานวนสาขาที่ 8
สาขา
(1) ผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 109.13 ล้านบาท ลดลง 44.50 ล้านบาท จากปี 2562 ที่ 153.63 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 28.96
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายลดลงจาก 128.32 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 93.30 ล้านบาท ปี 2563 ลดลง 35.02 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 27.29 โดยรายได้จากการขายลดลงเป็ นผลมาจากจานวนสาขาที่ลดลงจาก 8 สาขาในปี
2562 มาอยู่ท่ี 5 สาขาในสิน้ ปี 2563 รวมถึงบริษัทฯ ได้ยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ทัง้ นีใ้ นปี
2563 บริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการขายดังนี ้
สินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท ในปี 2563 เท่ากับ 76.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.76 ของ
รายได้รวม ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 5.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.62
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม
รายได้จากการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ในปี 2563 อยู่ท่ี 16.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.28
ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 28.30 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 62.93
ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้าที่มีบตั รสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได้ 1 คะแนน และได้คะแนน
สองเท่าทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นมา
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โดยคะแนนดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลให้ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2563 เท่ากับ 0.50
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 0.37 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20)
รายได้ค่าเช่า
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าจากการปล่อยเช่าช่วงพืน้ ที่สญ
ั ญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า รวม 4 ศูนย์การค้า
ได้แก่ ฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต , เมเจอร์ปิ่นเกล้า , เดอะมอลล์บางกะปิ และทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการปล่อยพืน้ ที่เช่า
อยู่ท่ี 12.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ของรายได้รวมปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ที่ 0.85 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
การเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.48 อันเป็ นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ผูเ้ ช่าช่วง ต้องปิ ด
ร้านค้าลงชั่วคราวตามคาสั่งของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้งดเว้นการเก็บค่าเช่า ช่วงกับผูเ้ ช่าช่วง และสัญญาเช่าช่วงที่
สิน้ สุดสัญญาเช่าระยะยาวกับศูนย์การค้า 1 แห่ง อันได้แก่ เดอะมอลล์ท่าพระ
รายได้อื่น
รายได้อื่นๆ 3.55 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่ 8.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 70.82 อันเป็ นผลมา
จากการปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิการเช่าที่ยงั ไม่ครบกาหนดสัญญาคืนให้กับศูนย์การค้า ส่งผลให้มีผล
กาไรจากการคืนพืน้ ที่หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีเ้ ป็ นจานวน 10.60 ล้านบาท
ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น
ต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 71.13 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 76.24 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเปรียบเทียบกับปี
2562 มีอตั ราส่วนร้อยละ 80.55 อันเป็ นผลมาจากการเจรจาขอการสบันสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้ เพื่อเพิ่มอัตรากาไร
ขัน้ ต้นในสินค้าที่มีการแข่งขันด้านราคา
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย ลดลงจาก 45.72 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 27.32 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 18.40 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 40.25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 48.70 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 37.62 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 11.08 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 22.76
ทัง้ นีค้ ่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการปิ ดสาขาชั่วคราวอันเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด19 รวมถึงการปิ ดสาขาอย่างถาวร ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยค่าใช้จ่ายเป็ นหลักคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ในศูนย์การค้า
และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและกรรมการให้
เหมาะสมกับสถานะการณ์ท่เี กิดขึน้
จานวน สาขาและ พนักงาน
จานวนสาขา ต้นปี
จานวนสาขา สิน้ ปี
จานวนพนักงาน ณ สิน้ ปี
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ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินปี 2563 อยู่ท่ี 1.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 130.22 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ
ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก รับรูห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้
เงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทฯ ไม่มีภาษีเงินได้ในปี เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการดาเนินงานในปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมเท่ากับ 28.37 ล้านบาท ลดล 16.41 ล้านาท คิด
เป็ นร้อยละ 36.65 จากปี ก่อน
(2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 80.34 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 95.13 ล้านบาท ลดลง 14.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.55 อันเป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์สิทธิการใช้ และการลดลงของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นหลัก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากับ 1.39 ล้านบาท ลดลง 21.56 ล้าน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 22.95 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รบั เงินจากการขายคืนสิทธิการเช่าสาขาสยามพารากอน โดยบริษัทฯได้นามาใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน ชาระเจ้าหนีก้ ารค้าเป็ นหลักในปี 2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากับ 7.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.81 ล้าน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจานวน 2.38 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของการขายผ่านช่องทางการขาย
ออนไลน์ รวมถึงได้รบั การสนับสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้ และการจัดประเภทงบการเงินในส่วนของเงินประกัน
การเช่าพืน้ ที่ท่ถี ึงกาหนดสัญญาในหนึ่งปี ซึ่งปกติจะอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 8)
สินค้าคงเหลือ
เนื่องจากการจานวนสาขาที่ลดลง และการยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณ ฑ์ความงาม รวมถึงการบริหาร
จัดการสินค้าให้เหมาะสมต่อการขาย ซึ่งบริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินค้าที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP
ระบบบริหารการขายหน้าร้านและระบบรายงานการขายเข้าด้วยกัน ทาให้สามารถกาหนดปริมาณการสั่งซือ้ ที่เหมาะสม
กับปริมาณการขายและปริมาณสต๊อกสินค้าได้ อีกทัง้ บริษัท ฯ ยังได้กาหนดนโยบายในการสั่งซือ้ สินค้าว่าควรมีเงื่อนไข
ทางการค้าที่สามารถคืนสินค้าที่จาหน่ายไม่หมดได้ทั้งจานวนหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับ
ประเภทของสินค้า นอกจากนีบ้ ริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบาย
ซึ่งท าให้ค วามเสี่ย งของกลุ่ม บริษั ท ในเรื่องการบริห ารจัดการสิน ค้าคงคลังว่าจะเสื่ อมสภาพและล้าสมัยนั้นลดลง
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นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบจากสานักงานใหญ่เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ณ สิน้ ปี 2563 มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเป็ นจานวน 0.76 ล้านบาท จากสิน้ ปี 2562 ที่มีจานวน 4.73 ล้านบาท โดยสินค้า
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 18.90 ล้านบาท ลดลง 9.48 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
จานวน 28.38 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9)
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีมลู ค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ 4.03 ล้านบาท ลดลง 2.78 ล้านบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 ที่ 6.81 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิ ด สาขา และการตัดค่ าเสื่อ ม
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11)
สิทธิการเช่าและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
บริษัทฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในปี 2563 ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
การสิทธิการเช่าสุทธิ 0 บาท ลดลง 28.20 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 28.20 และสินทรัพย์สิทธิการใช้
เพิ่มขีน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 44.04 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และ 13)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 0.29 ล้านบาท ลดลง 1.97 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีอยู่ 2.27 ล้าน
บาท ลดลงเนื่องจากการจัดประเภทงบการเงินในส่วนของเงินประกันการเช่าพืน้ ที่ท่ถี ึงกาหนดสัญญาในหนึ่งปี ไปอยู่ท่ี
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ
หนีส้ ินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 102.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.56 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ 92.62 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการ
1) ลดลงของ เจ้า หนี ้ก ารค้า และเจ้า หนี ้ห มุน เวี ย นอื่ น (หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 16) และภาระผู ก พั น
ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19) เป็ นหลัก
2) การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า โดยบริษัทฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และ 18)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 21.84 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 21.53 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวน (1,471.90) ล้านบาท และ (1,471.59) ล้านบาทใน
งบการเงินเฉพาะ
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่
21.56 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดไปในการดาเนินงานทัง้ สิน้ 7.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 66.41 จากปี ก่อนที่ใช้
กระแสเงินสดในการดาเนินงานไปทัง้ สิน้ ที่ 4.70 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 1.04 ล้านบาท
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพืน้ ที่สาขาและการลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ ปี 2563 อยู่ท่ี
0.41 เท่า และระดับหนีส้ ินต่อทุนที่ (0.46) เท่า โดยหนีส้ ่วนใหญ่ คือ หนีก้ ารค้า 58.59 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาว 6.37 ล้าน
บาท และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น 9.63 ล้านบาท
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ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ในปี 2563 บริษั ท มี ภาระหนี ้ผูกพันที่ ต ามสัญ ญาเช่ าด าเนิน งานที่ เกี่ ยวกับ สัญ ญาเช่า อาคารสานัก งาน และพื ้น ที่
ศูนย์การค้า มีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1-17 ปี (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน รวมของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ย วกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั เอ็ม พีจี คอร์ ป อเรชั่น จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้
นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
*****/2
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-2การรับรู ้รายได้

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายจานวน 93.30 ล้าน
บาท ซึ่งมีจานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกาไรขาดทุน
ของบริ ษ ทั และเนื่ องจากบริ ษ ทั มีก ารขายผ่านช่ องทางออนไลน์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 29 ของยอดขายรวม ซึ่ งมี
ข้อตกลงและมีเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น เงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้า รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลด
พิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ยอดขาย ทาให้รายได้จากการขายของบริ ษทั มีเงื่อนไขในการรับรู ้รายการที่หลากหลาย
จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่มีนัยสาคัญซึ่งต้องให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั โดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ
ความมีประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่บริ ษทั ได้ออกแบบ
ไว้ นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการขายระหว่างปี และช่วงใกล้วนั สิ้ นรอบระยะเวลา
บัญ ชี และสอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ ที่ บ ริ ษ ัท ออกภายหลัง วัน สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการขายว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และสอดคล้องกับนโยบายการ
รับรู ้รายได้ของบริ ษทั ประกอบกับการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
เรื่ องอื่น

งบการเงินรวมของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า ข้อมู ล อื่ นมี ก ารแสดงข้อ มูล ที่ ขัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงาน
ข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
*****/3
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-3ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลต่องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่า จ าเป็ นเพื่ อ ให้ส ามารถจัดท างบการเงิ นที่ ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ ง รวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ น รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ย งเหล่า นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่ เพีย งพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส าคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผู ้บริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
*****/4
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-4• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่มี สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลว่า ข้าพเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ท่ียากที่ จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริ สา ชุมวิสูตร
(นางสาวอริ สา ชุมวิสูตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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งบการเงิน
-5บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

1,389,609.81

เงินลงทุนชัว่ คราว

5

-

131,194.74

-

131,194.74

6, 8

7,192,095.33

2,383,928.22

9,112,290.62

4,330,992.79

9

18,898,310.54

28,384,149.70

18,922,650.54

27,905,137.20

176,599.70

256,686.79

174,603.66

211,573.83

27,656,615.38

54,108,415.02

29,424,935.30

55,165,210.87

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

22,952,455.57

1,215,390.48

22,586,312.31

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
กำไร
เงิน(ขำดทุ
ลงทุนนในบริ
) เบ็ดษเสร็
ทั ย่จอรวมส
ย ำหรับปี

10

-

-

-

-

ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

11

4,034,788.42

6,806,230.77

4,022,673.63

6,757,492.04

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

437,025.01

6,812.28

437,025.01

214.05

สิ ทธิการเช่า

5, 13

-

28,203,176.59

-

28,203,176.59

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

5, 13

44,037,916.35

-

44,037,916.35

-

5, 14

2,000,000.00

-

2,000,000.00

-

1,887,236.78

1,485,006.64

1,887,199.97

1,484,964.87

-

2,259,308.94

-

2,259,308.94

291,338.90

2,266,502.77

291,338.90

2,223,212.77

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

52,688,305.46

41,027,037.99

52,676,153.86

40,928,369.26

รวมสินทรัพย์

80,344,920.84

95,135,453.01

82,101,089.16

96,093,580.13

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็ นหลักประกัน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

5, 14

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน (ต่อ)
-6บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

6, 16

58,587,519.32

68,031,115.36

60,043,268.77

67,800,466.41

17

276,041.80

948,000.00

276,041.80

948,000.00

5, 18

8,845,922.23

-

8,845,922.23

-

359,404.41

721,840.32

356,610.84

721,089.04

68,068,887.76

69,700,955.68

69,521,843.64

69,469,555.45

17

6,093,297.08

5,658,338.88

6,093,297.08

5,658,338.88

5, 18

13,028,270.25

-

13,028,270.25

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

4,410,073.00

6,905,330.00

4,410,073.00

6,905,231.00

ประมาณการสิ ทธิ สะสมคะแนน

20

952,235.40

1,481,366.00

952,235.40

1,481,366.00

9,626,212.06

8,871,743.84

9,626,212.06

8,871,743.84

34,110,087.79

22,916,778.72

34,110,087.79

22,916,679.72

102,178,975.55

92,617,734.40

103,631,931.43

92,386,235.17

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)
-7บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

977,753,684.00

977,753,684.00

977,753,684.00

977,753,684.00

448,578,832.52

448,578,832.52

448,578,832.52

448,578,832.52

23,724,561.84

23,724,561.84

23,724,561.84

23,724,561.84

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

22

ยังไม่จดั สรร

(1,471,904,264.34)

องค์ประกอบอื่นของผูถ้ ือหุ้น

(1,447,552,491.02) (1,471,587,920.63) (1,446,349,733.40)

-

-

-

-

(21,847,185.98)

2,504,587.34

(21,530,842.27)

3,707,344.96

13,131.27

13,131.27

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(21,834,054.71)

2,517,718.61

(21,530,842.27)

3,707,344.96

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

80,344,920.84

95,135,453.01

82,101,089.16

96,093,580.13

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)
-8บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

รายได้
รายได้จากการขาย

93,297,159.10

128,319,283.18

92,621,753.62

128,244,336.44

12,280,088.90

13,130,891.61

12,280,088.90

13,130,891.61

อื่นๆ

3,552,412.35

12,175,955.63

3,530,107.22

12,175,955.63

รวมรายได้

109,129,660.35

153,626,130.42

108,431,949.74

153,551,183.68

ต้นทุนขาย

71,130,556.15

103,356,204.01

72,072,591.41

103,241,116.54

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

27,318,640.54

45,722,867.34

27,318,640.54

45,540,813.60

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

37,620,216.77

48,703,353.87

36,866,884.81

52,720,490.49

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

136,069,413.46

197,782,425.22

136,258,116.76

201,502,420.63

กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน

(26,939,753.11)

(44,156,294.80)

(27,826,167.02)

(47,951,236.95)

1,427,841.21

620,202.37

1,427,841.21

620,202.37

(28,367,594.32)

(44,776,497.17)

(29,254,008.23)

(48,571,439.32)

-

-

-

-

(28,367,594.32)

(44,776,497.17)

(29,254,008.23)

(48,571,439.32)

4,015,821.00

-

4,015,821.00

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

4,015,821.00

-

4,015,821.00

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(24,351,773.32)

(44,776,497.17)

(25,238,187.23)

(48,571,439.32)

รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่า

ค่าใช้ จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

21

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)
-9บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(28,367,594.32)

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี

(44,776,497.17)

-

-

(29,254,008.23)
-

(48,571,439.32)
-

(28,367,594.32)

(44,776,497.17)

(29,254,008.23)

(48,571,439.32)

(24,351,773.32)

(44,776,497.17)

(25,238,187.23)

(48,571,439.32)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

(24,351,773.32)

(44,776,497.17)

(25,238,187.23)

(48,571,439.32)

(0.029)

(0.046)

(0.030)

(0.050)

977,753,684

977,753,684

977,753,684

977,753,684

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)
- 10บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บำท
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

ทุนเรื อนหุ ้น

ส่ วนเกิน

ที่ออกและ

มูลค่ำหุ ้น

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรอง ยังไม่ได้จดั สรร

ชำระแล้ว
977,753,684.00

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

ตำมกฎหมำย
448,578,832.52

-

-

ส่ วนได้เสี ยที่
องค์ประกอบอื่น

รวมส่ วนของ

ไม่มีอำนำจ

ของผูถ้ ือหุ ้น (สุ ทธิ

ผูถ้ ือหุ้น

ควบคุม

จำกภำษีเงินได้)

บริ ษทั ใหญ่

23,724,561.84 (1,402,775,993.85)

-

47,281,084.51

(44,776,497.17)

-

(44,776,497.17)

-

13,131.27
-

รวม

47,294,215.78
(44,776,497.17)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

977,753,684.00

448,578,832.52

23,724,561.84 (1,447,552,491.02)

-

2,504,587.34

13,131.27

2,517,718.61

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

977,753,684.00

448,578,832.52

23,724,561.84 (1,447,552,491.02)

-

2,504,587.34

13,131.27

2,517,718.61

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

-

-

-

(28,367,594.32)

-

(28,367,594.32)

-

(28,367,594.32)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

4,015,821.00

-

4,015,821.00

-

4,015,821.00

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

(24,351,773.32)

-

(24,351,773.32)

-

(24,351,773.32)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

977,753,684.00

448,578,832.52

23,724,561.84 (1,471,904,264.34)

-

(21,847,185.98)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

13,131.27

(21,834,054.71)

งบการเงิน (ต่อ)
- 11 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

ส่ วนเกิน

ที่ออกและ

มูลค่าหุ ้น

ชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารอง

องค์ประกอบอื่น

ยังไม่ได้จดั สรร

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

977,753,684.00

448,578,832.52

23,724,561.84

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

977,753,684.00

448,578,832.52

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

977,753,684.00

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

รวม

ของผูถ้ ือหุ ้น
(สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)

(1,397,778,294.08)

-

52,278,784.28

(48,571,439.32)

-

(48,571,439.32)

23,724,561.84

(1,446,349,733.40)

-

3,707,344.96

448,578,832.52

23,724,561.84

(1,446,349,733.40)

-

3,707,344.96

-

-

-

(29,254,008.23)

-

(29,254,008.23)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

4,015,821.00

-

4,015,821.00

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

(25,238,187.23)

-

(25,238,187.23)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

977,753,684.00

448,578,832.52

23,724,561.84

(1,471,587,920.63)

-

(21,530,842.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)
- 12 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บำท
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด

(28,367,594.32)

(44,776,497.17)

(29,254,008.23)

(48,571,439.32)

ปรับกระทบกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรดำเนินงำน
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นค้ำ

-

276,667.53

-

276,667.53

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

4,955,000.00

3,592,300.19

6,976,909.58

3,555,725.40

6,938,815.51

16,257,780.66

-

16,257,780.66

-

-

7,099,926.38

-

7,099,926.38

(529,130.60)

(927,889.80)

(529,130.60)

(927,889.80)

373,709.32

283,596.52

373,709.32

283,433.40

1,599,664.00

954,397.00

1,599,763.00

985,010.00

(4,275,457.45)

1,778,894.74

(2,496,562.71)

-

ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์

(188,934.83)

(10,750,065.84)

(183,504.94)

(10,750,065.84)

ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้อุปกรณ์

113,129.32

4,043,203.51

110,052.05

4,043,203.51

64,826.58

-

64,826.58

-

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำสิ ทธิกำรเช่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำสิ ทธิสะสมคะแนน
ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ยตัดจ่ำย
กำไรค่(ขำดทุ
ำใช้จ่ำนยผลประโยชน์
) เบ็ดเสร็ จรวมส
พนัำหรั
กงำนหลั
บปี งออกจำกงำน
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ

ผลขำดทุนจำกกำรลดค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน

1,427,841.21

620,202.37

1,427,841.21

620,202.37

(9,931,865.92)

(34,420,655.18)

(9,073,508.26)

(35,047,136.26)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบการเงิน (ต่อ)
- 13 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บำท
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(4,808,167.11)

(129,415.49)

(4,781,297.83)

(625,767.53)

สิ นค้ำคงเหลือ

13,761,296.61

29,712,909.28

11,479,049.37

31,579,905.82

80,087.09

1,614,661.86

36,970.17

1,502,695.54

259,308.94

-

259,308.94

-

1,975,163.87

1,298,564.52

1,931,873.87

1,298,564.52

(9,557,553.28)

(7,213,333.04)

(7,871,154.88)

(7,492,621.74)

(362,435.91)

(118,636.07)

(364,478.20)

(98,518.05)

754,468.22

4,550,766.33

754,468.22

4,550,766.33

(7,829,697.49)

(4,705,137.79)

(7,628,768.60)

(4,332,111.37)

(775,939.46)

(697,692.14)

(775,944.42)

(697,683.04)

(79,100.00)

-

(79,100.00)

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
รับ (จ่ำย) ภำษีเงินได้นิติบุคคล
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

(8,684,736.95)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(5,402,829.93)

-

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(2,342.12)

131,194.74

-

(8,483,813.02)
131,194.74

(5,029,794.41)
(2,342.12)
-

ซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร

(1,143,666.90)

(95,001.31)

(1,143,666.90)

(95,001.31)

428,401.84

727,414.42

419,401.84

727,414.42

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำย สิ ทธิกำรเช่ำ

(460,000.00)

-

(460,000.00)

-

-

26,459,143.99

-

26,459,143.99

(1,044,070.32)

27,089,214.98

(1,053,070.32)

27,089,214.98

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

107

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)
- 14 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บำท
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

(1,949,851.32)

-

(1,949,851.32)

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

(5,000,000.00)

-

(5,000,000.00)

ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

(237,000.00)

(945,661.12)

(237,000.00)

(945,661.12)

เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินสัญญำเช่ำ

(10,283,154.52)

-

(10,283,154.52)

-

ดอกเบี้ยจ่ำย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

(1,313,883.97)

(591,681.50)

(1,313,883.97)

(591,681.50)

(11,834,038.49)

(3,487,193.94)

(11,834,038.49)

(3,487,193.94)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(21,562,845.76)

18,199,191.11

(21,370,921.83)

18,572,226.63

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด

22,952,455.57

4,753,264.46

22,586,312.31

4,014,085.68

1,389,609.81

22,952,455.57

1,215,390.48

22,586,312.31

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 15 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. ข้ อมูลทั่วไปและกำรดำเนินงำนของบริษัท
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 3 มกรำคม 2533 และได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั
มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2546 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร ต่อมำเมื่อวันที่ 3 กรกฏำคม 2549 บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิ ชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั จำก “บริ ษทั แมงป่ อง จำกัด (มหำชน)” เป็ น
“บริ ษทั ป่ องทรัพย์ จำกัด (มหำชน)” และเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั แมง
ป่ อง 1989 จำกัด (มหำชน) และเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน) โดยดำเนินธุรกิจหลักจำหน่ำย อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่ องสำอำง และกำรผลิต จำหน่ำย
โสตทัศนะวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด เป็ นผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์ กำรจัดจำหน่ำยเพลง ภำพยนตร์ ในรู ปแบบของ ซีดี
ดีวีดี บลูเรย์
บริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจหลักตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อข้อ 3.2.1
1.2 ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดง
ขำดทุนสุ ทธิ จำนวน 28.37 ล้ำนบำท และ 29.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่ำสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม
เป็ นจำนวน 40.41 ล้ำนบำท และ 40.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริ ษทั แสดงขำดทุนเกินทุpนจำนวน 21.83 ล้ำนบำท และ 21.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริ ษทั ได้แก้ปัญหำกำรขำดทุนของบริ ษทั โดย เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมวิสำมัญผู ้
ถื อหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติ อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 1,955.51 ล้ำนหุ้น ใน
รำคำหุน้ ละ 0.10 บำท โดยกำหนดอัตรำส่วนในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมที่ 1 หุน้
เดิมต่อ 2 หุ ้นสำมัญเพิ่มทุน และเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วจำนวนเงิน
195.55 ล้ำนบำท จำกทุนที่ออกและเรี ยกชำระจำนวน 1,955.51 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.10 บำท จำก
หุน้ ที่ตรำไว้ 1 บำท
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- 16 2. กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำง
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำรรับรู ้และกำร
วัดมู ล ค่ ำ ของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นในงบกำรเงิ น อย่ำ งไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรจะติ ดตำมควำมคื บ หน้ำ ของ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว และทำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำร
หนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
3.1 เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำมแบบ
กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.2.1 งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั
ย่อยที่ บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ผลิตเครื่ องสำอำง
บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
พลังงำนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น
99.10
99.60

ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไป ถือเป็ น 100%
3.2.2 งบกำรเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี เดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรื อ
เหตุกำณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
3.2.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ตดั ออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้ แล้ว
3.2.4 ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว
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- 17 3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รั บกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และ
กำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภท
และกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิ จกำร
(Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำร
วัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผูเ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และ
หนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้น
มีมูลค่ำต่ำ
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- 18 กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ
ที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุ งยอดยก
มำของก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ ป รั บ
ย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ผลกระทบสะสมจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำใช้เป็ นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิม่ เติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
สำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีใน
ช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563
และมีผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงิน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีรอบระยะเวลำรำยงำน
สิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี
ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่นำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ ห้เ ช่ำมำถือเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
โดยทยอยปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ครบกำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่ วนที่ได้ส่วนลด
พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้ สินตำม
สัญญำเช่ ำ ที่ ย งั คงรั บรู ้ ในแต่ละงวดตำมสัดส่ วนของค่ำเช่ ำที่ ลดลง และบัน ทึ ก ผลต่ำงที่
เกิดขึ้นในกำไรหรื อขำดทุน
3.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงปี สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี และลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว สำหรับกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ใหม่) และมีกำรปรับปรุ งมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกปี 2562 เป็ นจำนวนหลำยฉบับ โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งกำรปรับปรุ งดังกล่ำวเกิดจำก
กำรปรับปรุ ง/แก้ไขหลักกำรดังต่อไปนี้

112

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

- 19 กำรปรับปรุงกำรอ้ ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นบำงฉบับประกอบด้วยกำรอ้ำงอิ งหรื อกำรอ้ำงถึ ง “IASC’s
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” กำรปรับปรุ งกำรอ้ำงอิงกรอบ
แนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ปรับกำรอ้ำงอิงหรื อกำรอ้ำงถึงบำงส่ วนที่กล่ำวข้ำงต้นให้
เป็ นปั จจุบนั และทำกำรปรับปรุ งอื่นๆเพื่ออธิบำยให้ชดั เจนขึ้นว่ำเอกสำรแต่ละฉบับนั้นเป็ นกำรอ้ำงอิง
“กรอบแนวคิด” ของปี ใด
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรปรับปรุ งคำนิยำมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน เกณฑ์ในกำรรวมสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน นอกจำกนี้ยงั รวมถึงหลักกำรใหม่และ
แนวปฏิบตั ิที่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้ำไป ดังต่อไปนี้
1. กำรวัดมูลค่ำ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ตอ้ งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำ
2. กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงเมื่อใดที่จะจัดประเภทรำยกำรรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3. กิจกำรที่เสนอรำยงำน
4. เมื่อใดสิ นทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอำออกจำกงบกำรเงิน
กรอบแนวคิด ยังได้อธิบำยให้ชดั เจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ ำยบริ หำรในกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมัดระวัง และควำมไม่แน่นอนของกำรวัดมูลค่ำในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
คำนิยำมของธุรกิจ
คำนิยำมของธุรกิจ ที่ปรับปรุ งในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ ได้
อธิ บำยให้ชัดเจนขึ้นถึ งค ำนิ ยำมของธุ รกิ จ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจกำรใช้ในกำรก ำหนดว่ำ
รำยกำรค้ำนั้นต้องบันทึกรำยกำรเป็ น “กำรรวมธุรกิจ” หรื อ “กำรซื้อสิ นทรัพย์” หรื อไม่ กำรปรับปรุ งมีดงั นี้
1. อธิบำยให้ชดั เจนขึ้นในเรื่ องกำรพิจำรณำว่ำเป็ น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์
ที่ได้มำต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนำเข้ำและกระบวนกำรที่สำคัญเป็ นอย่ำงน้อยซึ่ งเมื่อนำมำ
รวมกันมีส่วนอย่ำงมีนยั สำคัญทำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต
2. ตัด เรื่ องกำรประเมิ นว่ำผูร้ ่ วมตลำดสำมำรถทดแทนปั จจัยนำเข้ำหรื อกระบวนกำรที่ ขำด
หำยไปใดๆ และสร้ำงผลผลิตต่อไปได้ ออกจำกมำตรฐำนฯ
3. เพิ่ ม แนวปฏิ บ ัติ แ ละตัว อย่ ำ งเพื่ อ ประกอบควำมเข้ำ ใจเพื่ อ ช่ ว ยให้ กิ จ กำรประเมิ น ว่ ำ
กระบวนกำรที่สำคัญได้ถูกซื้อหรื อไม่
4. ทำให้นิยำมของธุรกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตัวของสิ นค้ำ
และบริ กำรที่ให้กับลูกค้ำ และตัดเรื่ องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกจำก
มำตรฐำนฯ
5. เพิ่มเรื่ องกำรทดสอบควำมตั้งใจเป็ นทำงเลือก ซึ่งอนุญำตให้ทำกำรประเมินอย่ำงง่ำยว่ำกลุ่ม
ของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่ได้มำไม่ใช่ธุรกิจหรื อไม่
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- 20 คำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญ
ค ำนิ ยำมของควำมมี สำระสำคัญ ทำให้เกิ ดกำรปรั บปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำร
นำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด และทำให้เกิดกำรปรับปรุ งซึ่ งเป็ นผลที่สืบเนื่ องไปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับอื่น กำรปรับปรุ งช่วยทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิง่ ขึ้นของคำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญโดย
1. กำรทำให้คำนิ ยำมเป็ นแนวทำงเดียวกันของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเลี่ยงควำมสับสนที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำงของคำนิยำม
2. กำรรวมข้อก ำหนดสนับสนุ นเข้ำไว้ด้วยกันของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำร
นำเสนองบกำรเงิน ในคำนิยำมเพื่อทำให้คำนิยำมมีควำมชัดเจนมำกขึ้นและอธิบำยถึงกำรนำ
ควำมมีสำระสำคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึ้น
3. กำรนำแนวปฏิบตั ิที่มีอยูข่ องคำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญมำไว้ในที่เดียวกัน ร่ วมกันกับคำนิยำม
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบีย้ อ้ ำงอิง
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง ทำให้เกิดกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ
ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น กำรปรับปรุ งนั้นได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ย ง
โดยเฉพำะเพื่อเป็ นกำรบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบี้ ย อ้ำ งอิ ง เช่ น อัต รำดอกเบี้ ย อ้ำ งอิ ง ที่ ก ำหนดจำกธุ ร กรรมกำรกู้ยืม (interbank offer ratesIBORs) นอกจำกนี้ กำรปรั บ ปรุ ง ได้ก ำหนดให้ กิ จ กำรให้ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กับ นัก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ
ควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินใน
ปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
3.5 กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
สภำวิชำชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และ
ได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 โดยมีกำรปรับปรุ งดังนี้
1. กำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2563
ทั้งนี้อนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ กำรปรับปรุ งนี้ เพื่อเป็ นกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏิบตั ิสำหรับผูเ้ ช่ำ โดยไม่จำเป็ นต้องประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่ เกิดขึ้นอันเป็ นผลโดยตรงจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 และเข้ำเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ถือเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ
เช่ำหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำนั้นเสมือนว่ำไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
2. เพิ่มข้อกำหนดสำหรั บข้อยกเว้นชั่วครำวที่ เกิดขึ้ นจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ ยอ้ำงอิ ง โดย
กิจกำรต้องถือปฏิบตั ิตำมกำรปรับปรุ งดังกล่ำวกับงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้อนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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- 21 4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 กำรรับรู ้รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อ
มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้
ส่ งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรรับรู ้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริ กำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของ
งำนบริ กำร ขั้นควำมสำเร็ จของงำนบริ กำรประมำณโดยอ้ำงอิงกับกำรสำรวจงำนที่ทำ เมื่อไม่สำมำรถ
ประมำณผลของงำนบริ กำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่ำต้นทุน
จำกกำรให้บริ กำรที่เกิดขึ้น และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ได้รับต้นทุนนั้นคืน
รำยได้ค่ำเช่ำ รับรู ้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่
มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ลูกหนี้ กำรค้ำรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่ อนไขในกำรได้รับ
ชำระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ โดยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหนี้และรับรู ้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ในกำรพิจำรณำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจัดกลุ่มตำมวันที่ครบกำหนดชำระ อัตรำ
ควำมเสี ยหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบั ประวัติกำรชำระเงินและข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตใน
อดีตซึ่งมีกำรปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจ
มหภำคที่มีผลต่อควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรชำระหนี้ และปรับอัตรำกำรสู ญเสี ยในอดีตตำมกำร
เปลี่ยนแปลงที่คำดกำรณ์ไว้ในปั จจัยเหล่ำนี้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
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- 22 ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู ้มูลค่ำเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงิน
ที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี) ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ น
ปี หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกำไรขำดทุนทันทีโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
บริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ำกับจำนวนหนี้ ที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้
โดยประมำณกำรด้วยวิธีพิจำรณำลูกหนี้ เป็ นแต่ละรำย พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
และจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับชำระจำกลูกหนี้
4.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธี เข้ำก่อนออกก่ อนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำ จะ
ได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
ต้นทุนในกำรซื้ อ ประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสิ นค้ำ และหักด้วยส่วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสิ นค้ำ
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจ หักด้วยต้นทุนที่
จำเป็ นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสิ นค้ำได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือโดยพิจำรณำจำกสิ นค้ำที่
เสื่ อมสภำพหรื อสิ นค้ำที่เก็บไว้นำน
4.4 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กับ โมเดลธุ รกิ จ (Business Model) ของกิ จกำรในกำรจัดกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำดังนี้
• รำยกำรที่วดั มูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่ำน
กำไรขำดทุน) และ
• รำยกำรที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เฉพำะเมื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริ หำรสิ นทรัพย์เหล่ำนั้น
ตรำสำรทุนสำมำรถจำแนกและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำได้
สองประเภท ได้แก่ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน (FVPL) หรื อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนในภำยหลัง
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- 23 ในกำรรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หรื อหนี้ สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
บวกหรื อหักด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรื อกำรออกสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินหรื อหนี้ สินทำงกำรเงินนั้น ต้นทุนกำรทำรำยกำรของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพนั ธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดที่
เกิดจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ ข้ ึนอยู่กบั โมเดลทำงธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิน กำรวัดมูลค่ำตรำสำรหนี้ สำมำรถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบั กำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
• รำคำทุนตัดจำหน่ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยเมื่อ บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์กำรถื อ
ครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อกำหนดตำมสัญญำของ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่ งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ย
จำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ รำยได้ดอกเบี้ยจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัด
รำยกำรจะรับรู ้โดยตรงในกำไรหรื อขำดทุนและแสดงรำยกำรในกำไรขำดทุนอื่น พร้อมกับ
กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ย น รำยกำรขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นกำไรหรื อ
ขำดทุน
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำ
ด้ว ยมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมผ่ ำ นก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เมื่ อ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยถื อ ครอง
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และเพื่อขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อกำหนดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นซึ่ ง
ทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่กำหนดไว้ กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู ้ผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ยกเว้น รำยกำรขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ รำยได้ดอกเบี้ ย และก ำไร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุน เมื่อมีกำรตัดรำยกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน กำไรหรื อขำดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รำยกำรในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำกำไรหรื อขำดทุน และแสดงรำยกำรในกำไรขำดทุน
อื่น รำยได้ดอกเบี้ยจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุน
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน (FVPL) สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวัด
มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน กำไรหรื อขำดทุนที่เกิ ดจำกตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำ FVPL จะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อ
ขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในกำไรขำดทุนอื่นในรอบระยะเวลำที่เกิดรำยกำร
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- 24 เงินปันผลที่ได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็ นรำยได้อื่ น
เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ น
กำไรขำดทุนอื่นในงบกำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยุติธรรม
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้ สิ นทำงกำรเงิ นทั้ง หมดวัดมู ลค่ ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำ ยโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ ำย
ตำมวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งจะรับ รู ้ ใ นส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ ำรำคำทุ น ตัด
จำหน่ำยคำนึงถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรรับรู้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สัญญำตำมข้อกำหนดของสัญญำของเครื่ องมือทำง
กำรเงินนั้น กำรซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รำยกำรในวันซื้ อขำย ซึ่งเป็ น
วันที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำร
เฉพำะเมื่อสิ ทธิตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุ หรื อเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และเป็ นกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ำของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตเกิดขึ้น
ก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เป็ นระดับ และก ำหนดวิ ธี กำรวัดค่ ำเผื่ อผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตและกำรค ำนวณดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่
แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำ
เงินที่มีนยั สำคัญ ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุ
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- 25 4.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
สุ ท ธิ จ ำกค่ำ เผื่อกำรด้อ ยค่ำ (ถ้ำ มี) รำยได้จ ำกเงิน ลงทุน ในบริ ษ ทั ย่อ ยจะรับรู ้เ มื่อ มีก ำรประกำศ
จ่ำยเงินปั นผล
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่บริ ษทั ฯ มีสิทธิใน
เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรำยจ่ำยซื้ อเงินลงทุนและค่ำใช้จ่ำยโดยตรงทั้งสิ้ นที่
บริ ษทั ฯ จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งเงินลงทุนนั้น
บริ ษทั ฯ จะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำ
เกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับรำคำตำมบัญชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ กรณี ที่จำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยออกไปบำงส่ วน รำคำตำมบัญชี ของเงินลงทุนที่จำหน่ำยจะใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชีจำกจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ดังนี้
จำนวนปี
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
5
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
5
ยำนพำหนะ
5
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนิ นงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำส ำหรับ
ที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
กำรซ่ อมแซมและบ ำรุ งรั ก ษำจะรั บรู ้ ใ นงบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จ ระหว่ำงงวดบัญชี ที่ เ กิ ด
รำยกำรขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ นึ ที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
หำกมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประโยชน์
กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุ งหลักจะตัด
ค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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- 26 4.7 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนที่ ซ้ื อ มำและมี อ ำยุก ำรใช้ง ำนจ ำกัด แสดงในรำคำทุ น หั ก ด้ว ยค่ ำ ตัด
จำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจำหน่ ำยและบันทึกในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจำก
วันที่อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
4.8 สัญญำเช่ำ
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นเป็ นกำรให้
สิ ทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่ งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ ง ตอบ
แทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำเช่ำ
หรื อตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ของสัญญำเช่ำที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำ
ใช้เป็ นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ
เช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิ ทธิเลือกในกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจำรณำถึง
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็ นต้น
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผู้เช่ ำ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำ
เสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำ
เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงที่เกิดขึ้น และกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำใดๆที่จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำ
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ำในกำร
รื้ อและขนย้ำยสิ นทรัพย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงให้อยูใ่ นสภำพตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุของสัญญำเช่ำ หรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แต่ละประเภท
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- 27 หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงั ไม่ได้
จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวประกอบด้วย กำรจ่ำยชำระ
คงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนื้อหำ) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถ้ำมี) และจำนวนเงินที่
คำดว่ำผูเ้ ช่ำจะจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกนี้ กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำยัง
รวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิกำรเลือกซื้อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดสัญญำเช่ำ
แสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยคำนวณมูล ค่ำปั จจุ บันของกำรจ่ ำยช ำระตำมสัญญำเช่ ำโดยใช้อัต รำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้สินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถกำหนดได้ ทั้งนี้อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ ม
มีผลบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมูลค่ ำของหนี้ สิ นตำมสัญญำเช่ ำ เพิ่ม ขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ ย จำก
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยชำระแล้ว นอกจำกนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระ หรื อกำรประเมินสิ ทธิกำรเลือกในกำรซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญำเช่ ำระยะสั้ นและสัญญำเช่ ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในกำรรับรู ้รำยกำรสำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ
เช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิ กำรเลือกซื้อ)
และสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
สิทธิกำรเช่ ำและค่ำตัดจำหน่ ำย
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับ ผูเ้ ช่ ำ ถื อเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำกำรเงิ นจะบันทึ ก เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุนด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำ
ใดจะต่ำกว่ำภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วน
ดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ

121

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

- 28 สัญญำเช่ ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำสิ นทรัพย์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้ำของพึง
ได้รับจำกสิ นทรัพย์ไม่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ ช่ำจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้จำนวนเงิ นที่ จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ
ได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) ส ำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนั ก งำนจะรั บ รู ้ ทัน ที ใ นก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.10 ประมำณกำรสิ ทธิสะสมคะแนน
บริ ษทั ฯ มีโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำที่มีบตั รสมำชิกโดยเมื่อลูกค้ำที่มีบตั รสมำชิกซื้อสิ นค้ำ
จะได้รับคะแนนเพื่อสะสมซึ่งนำไปคำนวณเป็ นมูลค่ำเงินบำทตำมอัตรำที่บริ ษทั ฯ กำหนดมูลค่ำเงิน
บำทที่คำนวณได้สำมำรถนำไปใช้แทนเงินสดในกำรซื้อสิ นค้ำครั้งต่อๆ ไป
บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ จ ำนวนเงิ น ของคะแนนสะสมดัง กล่ ำ วในบัญ ชี “ประมำณกำรสิ ท ธิ ส ะสม
คะแนน” โดยนำยอดที่ประมำณเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไปแสดงหักจำกยอดขำยที่บริ ษทั ฯ ให้คะแนน
สะสมและบันทึกจำนวนเงิน (มูลค่ำยุติธรรม) ที่คำนวณจำกคะแนนสะสมเป็ นรำยได้จำกกำรขำยเมื่อ
ลูกค้ำนำคะแนนสะสมมำใช้ชำระรำคำสิ นค้ำ
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- 29 4.11 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ป ระมำณกำรหนี้ สิ น เมื่ อ มี ภ ำระผู ก พัน ในปั จ จุ บัน ซึ่ ง เกิ ด จำก
เหตุกำรณ์ในอดีตและมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันดังกล่ำวและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ
4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน โดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่รำยงำน ได้แปลงค่ำเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ส่ วนกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
แปลงค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
4.13 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อ
ขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ งเสี ยภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในงวดก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำร
กลับรำยกำรโดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยต้องคำนึ งถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ ง
จ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำได้ต้ งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอ
สำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึง กำร
ตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณ
กำรและข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่
ๆ อำจจะทำให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้
ค้ำงจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง
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- 30 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้
เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษี
เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับ
หน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่ วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ ำย
ชำระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และ
จ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ น อนว่ำ
กำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับ
ลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
4.14 กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี ส่วน
ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกและเรี ยกชำระใน
ระหว่ำงปี
4.15 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มี
อำนำจควบคุม บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยไม่ว่ำจะเป็ นโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมำยรวมถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย่ ำ งเป็ น
สำระสำคัญกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของตลอดทั้งสมำชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มดังกล่ำวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแต่ล ะรำยกำร บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อหำของควำมสัม พันธ์ม ำกกว่ำ รู ป แบบทำง
กฏหมำย
4.16 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ดัง กล่ำ วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ น และต่ อ ข้อมูล ที่ แสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
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- 31 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุ ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
และค่ำเผื่อสำหรับสิ นค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของ
สิ นค้ำแต่ละชนิด จำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบ
กับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยภำยใต้หวั ข้อต้นทุนขำยและบริ หำรในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริ ษทั พิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณ
กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกเงินลงทุนนั้น รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสม
ในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
กำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกำหนดอำยุสัญญำเช่ ำตำมระยะเวลำที่ บอกเลิกไม่ไ ด้ข องสัญญำเช่ ำ
โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หรื อที่ จะไม่ ใ ช้สิท ธิ เลือกในกำรยกเลิก สัญญำเช่ำ โดยพิ จำรณำข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจในทำงเศรษฐกิจสำหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลังจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและส่ งผลต่อควำมแน่นอนอย่ ำง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
ค่ำเสื่ อมรำคำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำตัด
จำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำน (ถ้ำมี) และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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- 32 นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องพิจำรณำกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์
สิ ทธิ กำรใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหำกมีขอ้ บ่งชี้ และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูล
ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่
ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพี ย งพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ำ งชั่วครำวและขำดทุ น นั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดย
พิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกมัดในกำรให้ประโยชน์แก่พนักงำนหลังเกษียณอำยุ โดยหนี้ที่มี
ต่ อพนัก งำนเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทยประมำณกำรหนี้ สิ นที่ แสดงอยู่ใ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่คำนวณด้วยวิธีคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยจำกหลำยสมมติฐำน สมมติฐำนที่ ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
สุ ท ธิ ป ระจ ำงวดได้ร วมถึ ง อัต รำคิ ด ลด อัต รำกำรเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น เดื อ นพนัก งำน และอัต รำกำร
เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำนและอื่น ๆ กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้ มีผลต่อประมำณกำร
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยที่ เกี่ ย วข้องกับ ผลประโยชน์ของพนัก งำนสุ ท ธิ ในทุ ก ปี บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะมี ก ำร
ทบทวนสมมติ ฐำนดัง กล่ำ ว เช่น อัตรำคิดลดที่ เหมำะสม ซึ่ งควรสะท้อนถึง อัตรำดอกเบี้ย ที่ ค วร
นำมำใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยให้กบั
พนักงำน ในกำรประเมินอัตรำคิดลดที่เหมำะสม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะพิจำรณำโดยเทียบเคียงกับ
อัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำลระยะยำว
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- 33 5. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิใน
ระหว่ำงงวดปัจจุบนั โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
โดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรั บย้อนหลังงบกำรเงิ นงวดก่ อนที่ แสดง
เปรี ยบเทียบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ข้ำงต้นมำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะ
ณ วันที่ 31

ผลกระทบจำก

ผลกระทบจำก

ณ วันที่ 1

ธันวำคม 2562

มำตรฐำนกำรรำยงำน

มำตรฐำนกำร

มกรำคม 2563

ทำงกำรเงินกลุ่ม

รำยงำนทำง

เครื่ องมือ

กำรเงินฉบับที่ 16

ทำงกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว

131,194.74

(131,194.74)

-

-

-

131,194.74

-

131,194.74

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิทธิกำรเช่ำ

28,203,176.59

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

-

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน

2,259,308.94

-

(28,203,176.59)

-

64,926,211.28

(2,259,308.94)

-

2,259,308.94

-

64,926,211.28
-

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน

-

2,259,308.94

หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

-

-

12,190,575.86

12,190,575.86

-

-

24,532,458.83

24,532,458.83

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
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- 34 5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (วันที่ ถือปฏิบตั ิครั้ งแรก) ผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยได้
ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั กำรสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน และจัดประเภทรำยกำรสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงิน ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรขำดทุน ผ่ำนกำไรขำดทุน
ตัดจำหน่ำย
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

131,194.74

-

22,952,455.57
2,383,928.22
-

22,952,455.57
2,383,928.22
131,194.74

131,194.74

-

2,259,308.94
27,595,692.73

2,259,308.94
27,726,887.47

-

-

68,031,115.36
6,606,338.88
74,637,454.24

68,031,115.36
6,606,338.88
74,637,454.24

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรขำดทุน ผ่ำนกำไรขำดทุน
ตัดจำหน่ำย
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
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รวม

131,194.74

-

22,586,312.31
4,330,992.79
-

22,586,312.31
4,330,992.79
131,194.74

131,194.74

-

2,259,308.94
29,176,614.04

2,259,308.94
29,307,808.78

-

-

67,800,466.41
6,606,338.88
74,406,805.29

67,800,466.41
6,606,338.88
74,406,805.29

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
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รวม

- 35 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน มีรำยกำรดังต่อไปนี้

บำท
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเพำะกิจกำร

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กองทุนเปิ ด
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

131,194.74
131,194.74

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตำมวิธี อย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรจัดกลุ่มลูกหนี้
กำรค้ำตำมควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลำเกินกำหนดชำระ อัตรำขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยชำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยในอนำคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับลูกหนี้กำรค้ำมีรำยละเอียด ดังนี้
ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดลูกหนี้
ค่ำเผื่อผลขำดทุน

602,288.22
-

บำท
งบกำรเงินรวม

ไม่เกิน 3
เดือน

3 - 6 เดือน

-

-

6 - 12 เดือน

เกินกว่ำ
12 เดือน

รวม

-

-

602,288.22
-

รวม
1,477,054.58
-

บำท

ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดลูกหนี้
ค่ำเผื่อผลขำดทุน

602,288.22
-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ไม่เกิน 3
เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

เกินกว่ำ
12 เดือน

-

-

-

874,766.36
-

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
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- 36 5.2 สัญญำเช่ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั
ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของบริ ษทั อัตรำ
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มดังกล่ำวที่นำมำคำนวณหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 อยูร่ ะหว่ำงร้อย
ละ 5.00 ถึงร้อยละ 5.63 ต่อปี
บำท

งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หัก สัญญำเช่ำระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
หัก สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยำยระยะเวลำที่ค่อนข้ำงแน่ที่จะมีกำรใช้สิทธิ
หัก สิ ทธิที่สำมำรถยกเลิกสัญญำที่ค่อนข้ำงแน่ที่จะมีกำรใช้สิทธิ
หัก สัญญำพิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แบ่งตำมประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อำคำรสำนักงำน
พื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
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46,815,114.91
(432,900.00)
(5,411,483.22)
40,970,731.69
(4,247,697.00)

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
46,382,214.91
(5,411,483.22)
40,970,731.69
(4,247,697.00)

36,723,034.69
36,723,034.69

36,723,034.69
36,723,034.69

12,190,575.86
24,532,458.83
36,723,034.69

12,190,575.86
24,532,458.83
36,723,034.69

บำท
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
8,478,087.38
56,448,123.90
64,926,211.28

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
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- 37 6. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจกำรต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยโดยกำรเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน รำยกำรที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้รำคำตลำดหรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุม
หรื อเป็ นกิจกำรที่บริ ษทั ฯ ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
6.1 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย:
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:
บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด

6.2

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

สถำนะบริ ษทั

ไทย
ไทย

ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่ วมกัน
ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่ วมกัน

ดำเนินธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจ

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำรร่ วมกัน

ดำเนินธุรกิจ

ยอดคงเหลือระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บำท

งบกำรเงินรวม
2563
2562
บริษัทย่อย
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด
เงินมัดจำค่ำเช่ำ
เจ้ำหนี้อื่น
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-

1,006,200.00
137,051.54

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
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-

1,006,200.00
793,567.82

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

874,766.36
1,089,038.29
1,518,006.62

874,766.36
1,089,038.29
126,430.32

962,910.00
134,862.54

962,910.00
700,894.27

- 38 6.3 รำยกำรบัญ ชี ที่ มี ส ำระส ำคัญ ระหว่ำ งบริ ษ ทั ฯ กับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บำท

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

บริษัทย่อย
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงกัน
ซื้อสิ นค้ำ
รำคำที่ตกลงกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
รำคำตำมสัญญำ
กรรมกำรบริษัท
รำยได้อื่น
รำคำตลำด

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

1,300,538.60

488,192.06
653,503.24

4,894,809.57

5,335,035.23

4,614,827.53

4,934,190.91

250,000.00

-

250,000.00

-

6.4 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผบู ้ ริ หำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผบู ้ ริ หำรสำคัญสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

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

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน
รวม

132

บำท

งบกำรเงินรวม
2563
2562
106,012.61
426,927.25
1,054,250.42 22,428,664.96
229,346.78
96,863.36
1,389,609.81 22,952,455.57

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
90,073.61
416,633.25
978,293.48 22,134,051.30
147,023.39
35,627.76
1,215,390.48 22,586,312.31

- 39 8. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
8.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่นกิจกำรอื่น
ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินประกันค่ำเช่ำ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

บำท

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

1,191,641.26
1,191,641.26
1,191,641.26

602,288.22
602,288.22
602,288.22

1,191,641.26
874,766.36
2,066,407.62
2,066,407.62

602,288.22
874,766.36
1,477,054.58
1,477,054.58

1,605,310.73
1,650,950.46
426,617.95
2,050,163.87
267,411.06
6,000,454.07
7,192,095.33

1,025,483.62
295,286.68
406,722.67
54,147.03
1,781,640.00
2,383,928.22

1,605,310.73
1,089,038.29
1,650,950.46
426,298.59
2,006,873.87
267,411.06
7,045,883.00
9,112,290.62

1,025,483.62
1,089,038.29
295,286.68
389,982.59
54,147.03
2,853,938.21
4,330,992.79

8.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ยอดลูกหนี้ กำรค้ำคงเหลื อ โดยแยกตำม
จำนวนวันที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
0 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น - สุ ทธิ
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งบกำรเงินรวม
2563
2562

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

1,191,641.26

602,288.22

1,191,641.26

602,288.22

1,191,641.26
1,191,641.26

602,288.22
602,288.22

1,191,641.26
1,191,641.26

602,288.22
602,288.22

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

- 40 -

ลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
0 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

-

-

1,191,641.26

602,288.22

874,766.36
874,766.36
2,066,407.62

874,766.36
874,766.36
1,477,054.58

9. สินค้ำคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุกำรผลิต
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

บำท

บำท

งบกำรเงินรวม
2563
2562
19,356,843.20 32,930,189.17
187,950.64
19,356,843.20 33,118,139.81
(458,532.66) (4,733,990.11)
(
18,898,310.54 28,384,149.70

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
19,381,183.20 30,854,612.26
5,620.31
19,381,183.20 30,860,232.57
(458,532.66) (2,955,095.37)
18,922,650.54 27,905,137.20

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำสำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
แสดงได้ ดังนี้
บำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
โอนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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งบกำรเงินรวม
2563
2562
4,733,990.11
2,955,095.37
1,778,894.74
(4,275,457.45)
458,532.66
4,733,990.11

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2,955,095.37
2,955,095.37
-

(2,496,562.71)
458,532.66

-

2,955,095.37

- 41 10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

สัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ
99.10
99.60

2562

จำนวนเงิน
ตำมวิธีรำคำทุน
4,955,000.00
1,992,000.00
6,947,000.00
(6,947,000.00)

สัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ
99.10
99.60

-

จำนวนเงิน
ตำมวิธีรำคำทุน
4,955,000.00
1,992,000.00
6,947,000.00
(6,947,000.00)
-

11. ส่ วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุ ง อำคำรและอุปกรณ์สำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
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บำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตัดจำหน่ำย

15,665,727.40
5,741,905.05
71,517,495.69
2,441,715.88
95,366,844.02

493,154.00
650,512.90
1,143,666.90

(4,029,557.48)
(1,493,931.77)
(5,523,489.25)

(6,235,604.91)
(863,922.36)
(7,099,527.27)

9,923,276.49
5,741,905.05
67,274,528.75
947,784.11
83,887,494.40

(11,987,241.51) (1,753,907.55)
(5,741,891.05)
(68,389,782.84) (1,808,605.37)
(2,441,697.85)
(88,560,613.25) (3,562,512.92)
6,806,230.77

3,790,098.47
1,493,923.77
5,284,022.24

6,150,961.94
835,436.01
6,986,397.95

(7,590,187.12)
(5,741,891.05)
(65,572,853.73)
(947,774.08)
(79,852,705.98)
4,034,788.42

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563
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รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

เพิ่มขึ้น

33,858,084.16
5,741,905.05
75,256,346.25
6,148,211.21
121,004,546.67

43,068.60
51,932.71
95,001.31

ลดลง

(21,883,855.37) (3,312,025.94)
(5,741,891.05)
(67,995,915.54) (3,603,709.81)
(5,673,712.09)
(53,917.75)
(101,295,374.05) (6,969,653.50)
19,709,172.62

ตัดจำหน่ำย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

(18,235,425.36)
(3,790,783.27)
(3,706,495.33)
(7,497,278.60) (18,235,425.36)

15,665,727.40
5,741,905.05
71,517,495.69
2,441,715.88
95,366,844.02

3,209,842.51
3,285,931.99
6,495,774.50

(11,987,241.51)
(5,741,891.05)
(68,389,782.84)
(2,441,697.85)
(88,560,613.25)
6,806,230.77

13,208,639.80
13,208,639.80

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี

ณ วันที่ 31
รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตัดจำหน่ำย

15,665,727.40
5,741,905.05
71,361,983.08
2,441,715.88
95,211,331.41

493,154.00
650,512.90
1,143,666.90

(3,993,118.23)
(1,493,931.77)
(5,487,050.00)

(6,235,604.91)
(843,922.36)
(7,079,527.27)

9,923,276.49
5,741,905.05
67,175,455.39
947,784.11
83,788,421.04

(11,987,241.51) (1,753,907.55)
(5,741,891.05)
(68,283,008.96) (1,778,628.81)
(2,441,697.85)
(88,453,839.37) (3,532,536.36)
6,757,492.04

3,757,229.33
1,493,923.77
5,251,153.10

6,150,961.94
818,513.28
6,969,475.22

(7,590,187.12)
(5,741,891.05)
(65,485,895.16)
(947,774.08)
(79,765,747.41)
4,022,673.63

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

ธันวำคม 2563

- 43 บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

33,858,084.16

43,068.60

-

5,741,905.05

-

-

75,100,833.64

51,932.71

ตัดจำหน่ำย

ธันวำคม 2562

รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

6,148,211.21

รวมรำคำทุน

120,849,034.06

95,001.31

(18,235,425.36)

15,665,727.40

-

5,741,905.05

(3,790,783.27)

-

71,361,983.08

(3,706,495.33)

-

2,441,715.88

(7,497,278.60) (18,235,425.36)

95,211,331.41

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำร

(21,883,855.37) (3,312,025.94)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

(5,741,891.05)

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

(11,987,241.51)
(5,741,891.05)

3,209,842.51

-

(68,283,008.96)

(53,917.75)

3,285,931.99

-

(2,441,697.85)

(101,219,438.16) (6,938,815.51)

6,495,774.50

(67,919,979.65) (3,572,871.82)

19,629,595.90

-

13,208,639.80
-

(5,673,712.09)

รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม

-

-

13,208,639.80

(88,453,839.37)
6,757,492.04

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จของงบกำรเงิน รวมจำนวนเงิน 3,562,512.92 บำท และ 6,969,653.50 บำท ตำมลำดับ และรวมอยู่
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 3,532,536.36 บำท และ 6,938,815.51
บำท ตำมลำดับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์รำยกำรที่หกั ค่ำเสื่ อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 64.31 ล้ำนบำท และ
67.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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- 44 12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

-

ตัดจำหน่ำย

ธันวำคม 2563

(2,315,789.60)

18,743,892.79

รำคำทุน
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์

21,059,682.39

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน

9,813,336.96

460,000.00

-

-

10,273,336.96

30,873,019.35

460,000.00

-

(2,315,789.60)

29,017,229.75

2,315,789.60

(18,743,892.79)

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

(21,059,682.39)

-

-

(9,806,524.68)

(29,787.27)

-

(30,866,207.07)

(29,787.27)

-

2,315,789.60

6,812.28

(9,836,311.95)
(28,580,204.74)
437,025.01

บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตัดจำหน่ำย

ธันวำคม 2562

24,243,892.77

-

-

(3,184,210.38)

21,059,682.39

9,813,336.96

-

-

34,057,229.73

-

-

(3,184,210.38)

30,873,019.35

(24,243,892.77)

-

-

3,184,210.38

(21,059,682.39)

(9,799,268.60)

(7,256.08)

-

(34,043,161.37)

(7,256.08)

-

รำคำทุน
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน

-

9,813,336.96

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

14,068.36
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

3,184,210.38

(9,806,524.68)
(30,866,207.07)
6,812.28

- 45 -

รำคำทุน
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

เพิม่ ขึ้น

21,059,682.39
9,776,956.96
30,836,639.35

460,000.00
460,000.00

(21,059,682.39)
(9,776,742.91)
(30,836,425.30)
214.05

(23,189.04)
(23,189.04)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

-

(2,315,789.60)
(2,315,789.60)

18,743,892.79
10,236,956.96
28,980,849.75

-

2,315,789.60
2,315,789.60

(18,743,892.79)
(9,799,931.95)
(28,543,824.74)
437,025.01

ลดลง

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

-

(3,184,210.38)
(3,184,210.38)

21,059,682.39
9,776,956.96
30,836,639.35

-

3,184,210.38
3,184,210.38

(21,059,682.39)
(9,776,742.91)
(30,836,425.30)
214.05

เพิ่มขึ้น

ลดลง

24,243,892.77
9,776,956.96
34,020,849.73

-

(24,243,892.77)
(9,776,742.91)
(34,020,635.68)
214.05

-

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จของงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 29,787.27 บำท และ 7,256.08 บำท ตำมลำดับ และรวมอยูใ่ นงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 23,189.04 บำท และ 0.00 บำท ตำมลำดับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์รำยกำรที่หักค่ำเสื่ อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 28.55 ล้ำนบำท และ 30.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
และรวมอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 28.52 ล้ำนบำท และ 30.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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- 46 13. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มระหว่ำงงวด
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำ - ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

บำท
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

14. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่ เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินฝำกประจำประเภท 3 เดือน
รวม

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

36,723,034.69
172,420,255.19
1,168,527.37
(3,733,704.02)
169,855,078.54
(107,494,043.91)
(107,494,043.91)
(16,257,780.66)
(2,065,337.62)
(125,817,162.19)
28,203,176.59
64,926,211.28
44,037,916.35

บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2,000,000.00
2,259,308.94
2,000,000.00
2,259,308.94

เงินฝำกกับสถำบันกำรเงินข้ำงต้นใช้ในกำรค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั
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135,697,220.50

- 47 15. สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้ งแรก) ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมิน
โมเดลธุ รกิ จที่ ใช้จดั กำรสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น และจัดประเภทรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น
ทำงกำรเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
บำท
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรขำดทุน ผ่ำนกำไรขำดทุน
ตัดจำหน่ำย
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

-

-

1,389,609.81
7,192,095.33

1,389,609.81
7,192,095.33

-

-

2,000,000.00
10,581,705.14

2,000,000.00
10,581,705.14

-

-

58,587,519.32
6,369,338.88
64,956,858.20

58,587,519.32
6,369,338.88
64,956,858.20

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรขำดทุน ผ่ำนกำไรขำดทุน
ตัดจำหน่ำย
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
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รวม

-

-

1,215,390.48
9,112,290.62

1,215,390.48
9,112,290.62

-

-

2,000,000.00
12,327,681.10

2,000,000.00
12,327,681.10

-

-

60,043,268.77
6,369,338.88
66,412,607.65

60,043,268.77
6,369,338.88
66,412,607.65

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

รวม

- 48 16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เช็คจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้อื่นกิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้อนื่
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

51,047,240.92
51,047,240.92

59,224,929.06
1,578,984.32
60,803,913.38

51,047,240.92
1,518,006.62
52,565,247.54

59,112,881.33
126,430.32
1,578,984.32
60,818,295.97

3,082,357.08
137,051.54
2,861,846.86
1,316,544.81
142,478.11
7,540,278.40
58,587,519.32

2,468,280.75
793,567.82
1,392,580.66
2,544,251.88
28,520.87
7,227,201.98
68,031,115.36

3,082,357.08
134,862.54
2,861,846.86
1,256,476.64
142,478.11
7,478,021.23
60,043,268.77

2,460,232.38
700,894.27
1,392,580.66
2,399,942.26
28,520.87
6,982,170.44
67,800,466.41

17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก กูเ้ พิ่มระหว่ำงงวด/ปี
หัก ชำระคืนระหว่ำงงวด/ปี
เงินกูย้ ืมระยะยำวคงเหลือ
หัก เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด

บำท

บำท

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
6,606,338.88 7,552,000.00 6,606,338.88 7,552,000.00
(237,000.00) (945,661.12) (237,000.00) (945,661.12)
6,369,338.88 6,606,338.88 6,369,338.88 6,606,338.88
(276,041.80) (948,000.00) (276,041.80) (948,000.00)
6,093,297.08 5,658,338.88 6,093,297.08 5,658,338.88

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวเป็ นกำรกูโ้ ดยมีหลักประกันเป็ นสิ ทธิกำรเช่ำและบริ กำร
มูลค่ำ 14,350,000.00 บำท ระยะเวลำกำรกู้ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยระหว่ำง MLR-1 ถึง MLR โดยระหว่ำงปี มี
กำรพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษำยน 2563 ถึงตุลำคม 2563 และเริ่ มชำระดอกเบี้ยค้ำงจ่ ำย
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 ให้ครบถ้วนภำยในเดือนเมษำยน 2564 และเริ่ มจ่ำยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ในเดือนเมษำยน 2564 เป็ นต้นไป และเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำงวดต่อเดือนใหม่ แต่ระยะเวลำกำรกูย้ งั คงเดิม
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- 49 18. หนีส้ ินตำมสั ญญำเช่ ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
แสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
36,723,034.69
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
36,723,034.69
เพิม่ ขึ้น
1,168,527.37
เพิ่มขึ้นจำกกำรตัดจำหน่ำยดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
1,102,843.67
เงินจ่ำยชำระ
(11,385,998.19)
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
(2,000,511.04)
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ
(3,733,704.02)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
21,874,192.48
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
(8,845,922.23)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
13,028,270.25
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
12,280,088.90
12,280,088.90
12,280,088.90
12,280,088.90

รำยได้จำกกำรให้เช่ำช่วง
รวมรำยได้
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
รวม

16,257,780.66
1,102,843.67
173,160.00
81,600.00
17,615,384.33

16,257,780.66
1,102,843.67
14,430.00
81,600.00
17,456,654.33

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำจำนวน 10,283,154.52 บำท (เฉพำะ
กิจกำร: 10,283,154.52 บำท) และมีกำรเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ไม่ใช่
เงินสดจำนวน 1,168,527.37 บำท (เฉพำะกิจกำร: 1,168,527.37 บำท)
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- 50 19. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำม
กฎหมำยแรงงำนซึ่งให้สิทธิแก่พนักงำนที่เกษียณอำยุและทำงำนครบระยะเวลำที่กำหนด
ภำระผูกพัน ผลประโยชน์ข องพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 ประกอบด้วย

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผล (กำไร) ขำดทุนจำกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2563
2562

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

6,905,330.00
(79,100.00)
1,599,664.00

5,950,933.00
954,397.00

6,905,231.00
(79,100.00)
1,599,763.00

5,920,221.00
985,010.00

(4,015,821.00)

-

(4,015,821.00)

-

4,410,073.00

6,905,330.00

4,410,073.00

6,905,231.00

ค่ ำใช้ จ่ำยที่รับรู้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ย
รวม

1,459,724.00
139,940.00
1,599,664.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

841,606.83 1,459,823.00
112,790.17 139,940.00
954,397.00 1,599,763.00

865,763.83
119,246.17
985,010.00

สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 (แสดงเป็ นค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
อัตรำคิดลด
1.20%
2.07%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
5%
5%
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
0% - 60%
0% - 48%
อัตรำกำรเสี ยชีวิต
อัตรำกำรเสี ยชีวิต
อัตรำกำรเสี ยชีวิต
ในปี 2560
ในปี 2560
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- 51 สมมติ ฐำนที่ ส ำคัญในกำรก ำหนดภำระผูก พัน ผลประโยชน์ ของพนัก งำนตำมหลัก คณิ ตศำสตร์
ประกันภัยประกอบด้วยอัตรำคิดลด และอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงิ นเดือน กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวได้
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ที่
เกี่ยวข้องที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะที่สมมติฐำนอื่นคงที่
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตรำคิดลด
(425,234.00)
486,994.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
482,125.00
(429,459.00)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
(452,993.00)
146,280.00
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำน เนื่ องจำกเป็ นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนต่ำงๆ จะเกิดขึ้นแยกต่ำงหำก
จำกสมมติฐำนอื่นซึ่งอำจมีควำมสัมพันธ์กนั
20. ประมำณกำรสิ ทธิสะสมคะแนน
บริ ษทั ฯ มีโปแกรมสิ ทธิ สะสมคะแนนแก่ลูกค้ำที่มีบตั รสมำชิก โดยกำรเปลี่ยนแปลงของประมำณ
กำรสิ ทธิสะสมคะแนนสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกรำคม
1,481,366.00
2,409,255.80
บวก ประมำณกำรเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
1,095,899.40
1,439,198.40
หัก จำนวนเงินที่ใช้สิทธิระหว่ำงงวด
(382,163.00)
(220,783.00)
จำนวนเงินของคะแนนที่หมดอำยุ
(1,242,867.00)
(2,146,305.20)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวำคม
952,235.40
1,481,366.00
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- 52 21. ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
21.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2563

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

21.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

งบกำรเงินรวม
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
- กลับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยในกำร
คำนวณกำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรื อกำไรที่ไม่ตอ้ งนำมำคำนวณ
กำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่หกั เป็ นรำยจ่ำยได้เพิ่มในทำงภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบนั
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
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2563
(28,367,594.32)
20%
(5,673,518.86)

477,816.82

1,618,853.16

477,836.62

1,268,289.84

(1,020,776.93)

(201,599.29)

(664,997.98)

(201,599.29)

(499,847.53)
6,716,326.50
5,673,518.86
-

(674,482.39)
8,212,527.95
8,955,299.43
-

(499,847.53)
6,537,810.54
5,850,801.65
-

(674,482.39)
9,322,079.70
9,714,287.86
-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2563
2562
(44,776,497.17) (29,254,008.23) (48,571,439.32)
20%
20%
20%
(8,955,299.43) (5,850,801.65) (9,714,287.86)

- 53 21.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม

2563

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี

2562

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

(บำท)

(%)

(บำท)

(%)

(28,367,594.32)

(44,776,497.17)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

(5,673,518.86)

(20.00)

(8,955,299.43)

(20.00)

รำยกำรกระทบยอด

5,673,518.86

20.00

8,955,299.43

20.00

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

-

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี

2562

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

(บำท)

(%)

(บำท)

(%)

(29,254,008.23)

(48,571,439.32)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

(5,850,801.65)

(20.00)

(9,714,287.86)

(20.00)

รำยกำรกระทบยอด

5,850,801.65

20.00

9,714,287.86

20.00

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษีจำนวน
5.22 ล้ำนบำท และขำดทุนทำงภำษีท่ียงั ไม่ได้ใช้จำนวน 324.90 ล้ำนบำท ซึ่ งไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เนื่องจำกฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำยังไม่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ
ต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีดงั กล่ำวมำใช้ประโยชน์
22. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้ ไม่
สำมำรถนำไปจ่ำยปันผลได้ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
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สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ ำใช้จ่ำยตำมลัก ษณะที่
สำคัญดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรู ป

(13,573,345.97)

(31,715,070.55)

(11,473,429.06)

(31,856,573.35)

ซื้อสินค้ำสำเร็ จรู ป

78,305,921.02

78,969,742.43

78,305,921.02

79,157,997.96

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน (ไม่รวมค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร)

21,995,906.42

28,749,340.44

21,961,482.05

28,541,832.44

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี

19,850,080.85

14,076,835.96

19,813,506.06

14,038,741.89

ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้อุปกรณ์

113,129.30

4,043,203.51

110,052.03

4,043,203.51

ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย

1,835,064.58

4,141,783.24

1,721,505.42

3,982,196.60

ค่ำเช่ำและบริ กำร

2,823,977.45

19,845,638.56

2,656,758.46

19,649,309.99

24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ดำเนิ นกิ จกำรในส่ วนงำนทำงธุ รกิ จเดี ยว คือ จำหน่ ำย อุปกรณ์ เทคโนโลยี
เครื่ องสำอำง และกำรผลิต จำหน่ำยโสตทัศนะวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิ ด ในส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ เดียวคือใน
ประเทศไทย ดังนั้น รำยได้ กำไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบกำรเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงำนธุรกิจ
25. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
25.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ ยงในเรื่ องกำรให้สินเชื่อ คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดใน
สัญญำ ซึ่ งก่อให้เกิด ควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดย กำหนดวงเงินสิ นเชื่อและวิเครำะห์ทำงกำรเงินของลูกค้ำหรื อคู่สัญญำอย่ำง
สม่ำเสมอ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เกินสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ
สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
หลังจำกหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ถือเป็ นมูลค่ำสูงสุ ดของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
25.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยไม่ มียอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญ
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บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยใช้วิธี รำคำตลำดในกำรวัดมู ลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธี รำยได้ในกำรวัดมู ลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน
ดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำ ตลำด)
สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
25.4 ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบัน
กำรเงิน เงินลงทุนชัว่ ครำว เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำม
เสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตำ่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ยได้ดงั นี้
บำท

งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

อัตรำดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

ตำมอัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
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1,054,250.42
-

-

2,000,000.00

-

6,369,338.88

-

-
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21,874,277.42

335,359.39
7,192,095.33
58,587,519.32
-

1,389,609.81
7,192,095.33
2,000,000.00
58,587,519.32
6,369,338.88
21,874,277.42
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อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

978,293.48
-

-

2,000,000.00

-

6,369,338.88
-

237,097.00
9,112,290.62
-

21,874,277.42

รวม

1,215,390.48
9,112,290.62
2,000,000.00

60,043,268.77
-

60,043,268.77
6,369,338.88
21,874,277.42

26. กำรเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
6,606,338.88
(237,000.00)
36,723,034.69 (10,283,154.52)
43,329,373.57 (10,520,154.52)

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
1,949,851.32
7,552,000.00
9,501,851.32

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
รวม
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(5,734,215.06)
(5,734,215.06)

บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(1,949,851.32)
(945,661.12)
(2,895,512.44)
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1,168,527.37
1,168,527.37

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
6,369,338.88
21,874,192.48
28,243,531.36

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
6,606,338.88
6,606,338.88

- 57 27. คดีควำม
บริ ษทั ฯ ถูกฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ในมูลหนี้ค่ำสิ นค้ำจำนวน 7 คดี ดังนี้
1. ให้ ช ำระเงิ น จ ำนวน 1,738,929.85 บำท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รำร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น
1,721,595.97 บำท ซึ่ งเมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563 ศำลได้พิพำกษำตำมสัญญำประนี ประนอมยอมควำมให้
คงเหลือยอดหนี้ที่ตอ้ งชำระจำนวน 1,000,000.00 บำท ผ่อนชำระเป็ นงวดรำยเดือน รวม 12 งวด งวดละไม่น้อย
กว่ำ 83,333.00 บำท เริ่ มชำระงวดแรกในวันที่ 17 ตุลำคม 2563
2. ให้ ช ำระเงิ น จ ำนวน 2,865,753.00 บำท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รำร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น
2,500,000.00 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
3. ให้ชำระเงินจำนวน 621,974.97 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 578,974.97
บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
4. ให้ชำระเงินจำนวน 490,481.00 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 448,440.73
บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
5. ให้ชำระเงินจำนวน 175,721.00 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 160,660.14
บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
6. ให้ ช ำระเงิ น จ ำนวน 2,474,517.57 บำท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอั ต รำร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น
2,175,400.57 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
7. ให้ชำระเงินจำนวน 630,056.00 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 514,332.00
บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกต้นเงินจำนวน 7,938,744.24 บำท ไว้เป็ นเจ้ำหนี้ กำรค้ำ
แล้วทั้งจำนวน
28. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำ อุปกรณ์สำนักงำน อำคำร
สำนักงำนและเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ปี และ 1 - 17 ปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ น
ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนดังนี้
ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
0.28
14.82
0.28
14.63
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.03
25.11
0.03
24.87
มำกกว่ำ 5 ปี
6.88
6.88
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- 58 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำและ
บริ กำรที่เกี่ยวข้องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกรำคม
2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับสัญญำเช่ำและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำอำคำร
สำนักงำนและเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำและบริ กำรที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนด้วย
มูลค่ำปัจจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18
29. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เคยแสดงไว้เดิม ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ตำมที่รำยงำน

รำยกำรจัด

ตำมที่รำยงำน

ตำมที่รำยงำน

รำยกำรจัด

ตำมที่รำยงำน

ไว้เดิม

ประเภท

ใหม่

ไว้เดิม

ประเภท

ใหม่

6,757,706.09

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ 31 ธันวำคม 2562
- ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์

6,806,444.82

(214.05)

6,806,230.77

6,598.23

214.05

6,812.28

66,638,534.70

1,392,580.66

68,031,115.36

2,114,420.98

(1,392,580.66)

721,840.32

1,985.29

(1,985.29)

- รำยได้อื่น - กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ 10,750,065.84

(10,750,065.84)

- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(214.05)

6,757,492.04

214.05

214.05

66,407,885.75

1,392,580.66

67,800,466.41

2,113,669.70

(1,392,580.66)

721,089.04

-

1,985.29

(1,985.29)

-

-

10,750,065.84

(10,750,065.84)

-

6,661,614.34

5,514,341.29

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
- รำยได้อื่น - รำยได้ค่ำบัตรสมำชิก
- รำยได้อื่น - อื่นๆ

6,216,768.54

- ต้นทุนขำย

106,370,173.31

5,959,187.09

12,175,955.63

(3,013,969.30) 103,356,204.01 108,478,826.38

- ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

56,080,670.24

(10,357,802.90) 45,722,867.34

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

40,124,445.71

8,578,908.16

(7,437,877.71)
105,908.60

12,175,955.63

(5,237,709.84) 103,241,116.54

55,898,616.50

(10,357,802.90) 45,540,813.60

48,703,353.87

42,362,687.59

10,357,802.90

52,720,490.49

224,544.67

(7,213,333.04)

(7,717,166.41)

224,544.67

(7,492,621.74)

(224,544.67)

(118,636.07)

126,026.62

(224,544.67)

(98,518.05)

งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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- 59 30. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริ ษทั มีมติพิจำรณำอนุมตั ิ
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ด้วยกำรลดหุน้ สำมัญในส่วนที่ยงั มิได้มีกำรออกจำหน่ำยจำนวน
492.58 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,470.33 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
977.75 ล้ำนบำท
2. อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำม
สัดส่ วนจำนวนหุ้นที่ ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรำยถื ออยู่ (Rights Offering) รวม 1,955.51 ล้ำนบำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 977.75 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,933.26 ล้ำนบำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพิ่ ม ทุ นจำนวน 1,955.51 ล้ำนหุ้น มูล ค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รวมทั้ง อนุ ม ัติก ำรแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ข้ำงต้น โดยบริ ษทั กำหนดสัดส่ วนในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในอัตรำ 1 หุน้ เดิม ต่อ 2 หุน้ ใหม่ ใน
รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.10 บำท
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนเงิน 195.55 ล้ำนบำท โดยเป็ นทุน
ที่ออกและเรี ยกชำระจำนวน 1,955.51 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ ละ 0.10 บำท จำกหุน้ ที่ตรำไว้ 1 บำท ทำให้
มี ส่ วนต่ ำ มู ล ค่ ำ หุ้น จำนวน 1,759.96 ล้ำ นบำท โดยบริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน ช ำระแล้ว จ ำนวน
1,955.51 ล้ำนบำท กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
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