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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

หน่วย:พันบาท

ผลการด�าเนินงาน

งบการเงินรวม1 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2558 2556
ปรับปรุงใหม่

2558 2557 2556
ปรับปรุงใหม่

รายได้จากการขาย 371,452 463,048 371,452 407,485 463,048

รายได้รวม 384,442 559,939 384,423 423,084 544,834

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (60,471) 76,188 (60,321) 6,475 73,540

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อรายได้รวม (15.73% 13.61% (15.69%) 1.53% 13.50%

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.066) 0.089 (0.066) 0.007 0.089

มูลค่าหุ้นตามบัญชี ต่อหุ้น 0.28 0.23 0.28 0.23 0.23

สินทรัพย์รวม 421,625 690,732 421,650 382,160 371,347

หนี้สินรวม 146,062 179,949 145,986 180,046 172,104

ส่วนของผู้ถือหุ้น 275,514 510,783 275,663 202,113 510,783

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว 977,751 877,751 977,751 877,751 877,751

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (14.34%) 11.09% (15.01%) 1.72% 19.75%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.53 0.90 0.53 0.89 0.86

หมายเหตุ	

1.	เนือ่งจาก	ปี	2557	ความสมัพันธ์ระหว่างบริษทัฯ	และ	บริษทัย่อย	ในเรือ่งอ�านาจควบคมุเปลีย่นแปลงลดลง	ประกอบกับสดัส่วนรายการธุรกิจระหว่างกันลดน้อยลงอย่างมาก	

จึงได้จัดประเภทใหม่	จากเดิมจัดเป็นบริษัทย่อย	(ภายใต้อ�านาจควบคุมเดียวกัน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	และไม่น�างบการเงินมารวมในการจัดท�างบการเงินรวม	ตั้งแต่

วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไปส�าหรับปี	2558	งบการเงินรวม	จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ	กับ	บริษัท	โซลเมท	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้น

ร้อยละ	99.10	และ	บริษัท	เอ็มพีจี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.60
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วน

งบการเงินรวม1 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2558 2556
ปรับปรุงใหม่

2558 2557 2556
ปรับปรุงใหม่

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.13 1.45 2.08 1.38 1.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.19 0.71 1.14 0.61 0.72

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) (0.38) 0.07 (0.33) 0.13 0.06

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (รอบ) 53.15 11.53 26.19 13.99 11.53

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 6.77 31.21 13.74 25.74 31.21

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (รอบ) 2.32 2.72 2.27 2.38 2.72

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 154.86 132.26 158.73 150.98 132.26

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (รอบ) 2.06 1.72 1.96 1.69 1.72

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 175.03 208.88 183.21 212.62 208.88

Cash Cycle (วัน) (13.39) (45.41) (10.73) (35.91) (45.41)

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่วน

งบการเงินรวม1 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2558
2556

ปรับปรุงใหม่
2558 2557

2556
ปรับปรุงใหม่

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 31.22% 37.68% 31.22% 40.24% 37.68%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (15.44%) 3.10% (15.40%) 2.28% 2.27%

อัตราก�าไรอื่น (%) 3.38% 17.30% 3.37% 3.69% 15.01%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 84.80% 205.61% 84.73% 214.02% 230.77%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) (15.73%) 13.61% (15.69%) 1.53% 13.50%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (21.94%) 31.64% (25.25%) 3.23% (105.95%)

หมายเหตุ

1.	เนื่องจาก	ปี	2557	ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	และ	บริษัทย่อย	ในเรื่องอ�านาจควบคุมเปลี่ยนแปลงลดลง	ประกอบกับสัดส่วนรายการธุรกิจระหว่างกันลดน้อยลงอย่าง

มาก	จึงได้จัดประเภทใหม่	จากเดิมจัดเป็นบริษัทย่อย	(ภายใต้อ�านาจควบคุมเดียวกัน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	และไม่น�างบการเงินมารวมในการจัดท�างบการเงินรวม	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไปส�าหรับปี	2558	งบการเงินรวม	จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ	กับ	บริษัท	โซลเมท	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	

ถือหุ้นร้อยละ	99.10	และ	บริษัท	เอ็มพีจี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.60
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราส่วน

งบการเงินรวม1 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2558 2556
ปรับปรุงใหม่

2558 2557 2556
ปรับปรุงใหม่

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (14.34%) 11.09% (15.01%) 1.72% 19.75%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (106.00%) 215.05% (119.32%) 51.83% 231.87%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.91 0.81 0.96 1.12 1.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วน

งบการเงินรวม1 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2558
2556

ปรับปรุงใหม่
2558 2557

2556
ปรับปรุงใหม่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.90 0.53 0.89 0.86

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (1,943.83) 52.86 (1,937.17) 243.38 88.16

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) (166.39) 29.50 (166.02) 95.04 34.90

หมายเหตุ

1.	เนือ่งจาก	ปี	2557	ความสมัพันธ์ระหว่างบริษทัฯ	และ	บริษทัย่อย	ในเรือ่งอ�านาจควบคมุเปลีย่นแปลงลดลง	ประกอบกับสดัส่วนรายการธุรกิจระหว่างกันลดน้อยลงอย่างมาก	

จึงได้จัดประเภทใหม่	จากเดิมจัดเป็นบริษัทย่อย	(ภายใต้อ�านาจควบคุมเดียวกัน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	และไม่น�างบการเงินมารวมในการจัดท�างบการเงินรวม	ตั้งแต่

วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไปส�าหรับปี	2558	งบการเงินรวม	จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ	กับ	บริษัท	โซลเมท	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้น

ร้อยละ	99.10	และ	บริษัท	เอ็มพีจี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.60
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ปี 2558 นับเป็นปีท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงของ

บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 

 โดยถือได้ว่าเป็นปีทีบ่รษิทัฯ มคีวามชัดเจนในการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

รายได้ สู่การบริหารธุรกิจรีเทล แบรนด์ “STARDUST” เพื่อจ�าหน่าย

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆ อย่างเต็มตัว นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังได้รบัความไว้วางใจจากนักลงทนุ โดยระดมทนุจากนกัลงทุนแบบ

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ�านวน 100,000,000 หุน้ เป็นเงนิ 

137,000,000 บาท เพ่ือน�าไปขยายธุรกจิ STARDUST และธุรกิจอืน่ๆ

บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการเปิดชอ็ป “STARDUST” ทัง้หมด 

6 สาขา โดยใช้กลยุทธป่าล้อมเมือง เน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายด้วยการเดนิหน้าไปกับศูนย์การค้าชัน้น�าของไทยทีม่ศีกัยภาพ 

ได้แก่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เดอะมอลล์ 

บางกะปิ มาบญุครอง เมเจอร์ซนิเีพลก็ซ์ รชัโยธิน และเมเจอร์ซนีิเพลก็ซ์ 

ปิ่นเกล้า เน้นการสร้างภาพลักษณ์อันดีของแบรนด์ สร้างการจดจ�า 

และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และตอบโจทย์ลูกค้าท้ังในเรื่องของท�าเลท่ีตั้ง 

ความหลากหลายของสินค้า ราคา โปรโมชั่น และการบริการ 

แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเผชิญความท้าทาย

ในการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง แต่บริษัทฯ ก็ไม่หยุดย้ังในการ 

มองหาโอกาสเพื่อพัฒนาธุรกิจ ปี 2558 นอกจากบริษัทฯ จะด�าเนิน

กลยุทธ์ใหม่ในการบริหารงานเพ่ือการแข่งขันกับภายนอก ด้วยการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจรีเทลแล้ว บริษัทฯ 

ยังได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน เพ่ือความคล่องตัว

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ

ในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร และ

พันธมติรทกุฝ่าย ส่งผลให้การบรหิารพ้ืนท่ี และยอดขายต่อหวัพนกังาน 

ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมซึ่งมีธุรกิจรีเทล แบรนด์ 

“Mangpong” เพียงอย่างเดียวในเดือนธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 21% 

และ 6% ตามล�าดับ แม้ว่าภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ จะ

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีว่างไว้ และมค่ีาใช้จ่ายในการลงทนุเพ่ือปรบัเปล่ียนธุรกิจ

มาเป็นแบรนด์ “STARDUST” ท้ังในเรื่องของการสรรหาพ้ืนที่ การ

ปรับปรุงพ้ืนที่ขาย การจัดหาบุคลากร การจัดซื้อสินค้า และจัดท�า

กิจกรรมทางการตลาด อย่างไรก็ดี จากตัวเลขประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องยืนยันและตอกย�้าว่าบริษัทฯ ได้เลือก

เส้นทางที่ถูกต้องในการวางอนาคตของธุรกิจอย่างแน่นอน

นอกจากความส�าเร็จในด้านการบริหารธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้

ความส�าคญัอย่างย่ิงในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน โดย

การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านมูลนิธิแมงป่อง ปันน�้าใจให้

สังคม ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 ในปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ จัดกิจกรรม

ต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิต 

สภากาชาดไทย ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 32 การมอบสินค้า

สนับสนุนศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการจัดงานวัน

บริจาคโลหิตโลก การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2558 โดย

การน�าสินค้าในกลุ่ม Edutainment มาเป็นสื่อกลางในการสร้างการ

เรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และบุคลากร รู้สึกเป็น

เกียรติและขอบพระคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ทุกท่าน 

ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) ตลอดมา บริษัทฯ สัญญาว่าจะ มุ่งมั่นและตั้งใจใน

การด�าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณทีมงานทุก

คนท่ีได้ทุ่มเทกายใจ พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน เรียนรู้ พัฒนา เพ่ือให้

บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายจักรกฤศฏิ ์พาราพันธกุล) 
ประธานกรรมการ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ท่ี	1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพนัธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	

แทนนายปกรณ์	มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป



8 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน

นายธะเรศ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ



9 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นายวิทูร มโนมัยกุล

กรรมการ

นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร



10 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

คณะกรรมกำร	และผู้บริหำร

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา*
ประธานกรรมการ (73 ปี)

การศึกษา
• The Queen’s University Of B.Sc. Economics Belfast, 

Northern Ireland

• การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ 

บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ 

บริษัท อินดัสเทรียล คลินนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด

การถือหุ้น
• ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล*
ประธานกรรมการตรวจสอบ (57 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Angelo State University, Texas, USA.

• ปริญญาตรี คณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

วิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 11

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52

• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program (ACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• อธิบดี กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง

• ประธานกรรมการ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

• กรรมการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ 

บริษัท ปิ่นทอง กรุ๊ป จ�ากัด

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ�ากัด

• ประธานคณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด ( มหาชน )

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กองทุนเปิด เอ็ม เอฟ ซี เอนเนอร์จี ฟันด์

• กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้น
• ไม่มี



11 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์*
กรรมการตรวจสอบ (56 ปี)

การศึกษา
• MBA in Finance  

University of Chicago, USA

• Bs.in MIS 

Syracuse University, USA

• Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program (ACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้น
• ไม่มี

นายธะเรศ โปษยานนท์
กรรมการตรวจสอบ (อายุ 52 ปี) 

การศึกษา
• Master in Marketing 

Webster University, USA

• Bachelor of Business Administration-General Business Major 

Eastern Kentucky University, USA

• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certificate Program for AEC (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการ และ CEO  

Marsh PB Co.,Ltd.

• กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จ�ากัด 

การถือหุ้น
• ไม่มี



12 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง*
กรรมการอิสระ (อายุ 62 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน การธนาคาร 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ร้อยละ 0.00 (10,000 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

นายวิทูร มโนมัยกุล
กรรมการ (อายุ 60 ปี)

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• ที่ปรึกษา 

บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จ�ากัด

• กรรมการ 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ 

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ร้อยละ 0.72 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (57 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
มหาวิทยาลัยรังสิต

• ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร) รุ่น 3 
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 4 
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�านักงานศาลปกครอง

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 15 
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 15 
สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 4 
สถาบันพระปกเกล้า

• Director Certificate Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ร้อยละ 39.07 

(รวมการถือหุ้นของครอบครัว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)



13 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร (57 ปี)

การศึกษา
• การบริหารธุรกิจชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีสาขาสถิติศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2558
• กรรมการ 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)  

• กรรมการ 

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการอ�านวยการ 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ร้อยละ 2.13 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
กรรมการ และกรรมการบริหาร (58 ปี)

การศึกษา
• Certificate in Law and EconomicDevelopment 

University of Victoria, Canada, และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Researcher in Int’l Econ. Laws 

Post LL.M. in Int’l Econ. Laws (Ranked first in the program) 

NYU School of Law, New York

• LL.M. 

Harvard Low School, Cambridge,Massachusetts

• Certificate in Law&Economic Framework Necessary for 

Development Attending Seminar on the US. Investment 

Abroad 

The South Western Legal Foundation,Dallas, Texas

• MCL. Program 

The National Law Center, The George Washington 

University, Washington DC

• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 

คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการ  

องค์การสมาคมโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

International Telecom Society สหรัฐอเมริกา

• ประธานสถาบันการศึกษานโยบายภาครัฐวิสาหกิจ  

และการก�ากับดูแล 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• คณบดี คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• กรรมการ สถาบันโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ICC 

Institute of International Communications กรุงลอนดอน

• ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• อนุกรรมาธิการ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ไม่มี



14 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
กรรมการบริหาร (อายุ 32 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ (MABE) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Finance for The Boss 

สมาคมเดอะบอสส์

• Mini MBA 

กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Sustaining Family Business 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

• K-SMEs 

ธนาคารกสิกรไทย

• SME Advance 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Digital Marketing / Mini MBA 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

• หลักสูตรเครือข่ายนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG-FTI 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• Finance Analysis for Business Strategy Planning 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

• การพัฒนาโครงการส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

• Director Certificate Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการบริหาร, ผู้อ�านวยการกลุ่มงานขายและการตลาด 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้น
• ร้อยละ 39.07 

(รวมการถือหุ้นของครอบครัว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2

นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์
กรรมการ และกรรมการบริหาร (อายุ 43 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certificate Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการบริหาร, ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการ  

และเลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ร้อยละ 0.005 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน (อายุ 49 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้น
• ร้อยละ 0.003 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

นางกนกธิป สาครวาสี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (อายุ 43 ปี) 

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
• ร้อยละ 0.00 (1,000 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

*		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559		
มีมติเลือกนายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และ
แต่งตั้งนายนรินทร์	โอภามุรธาวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	และนางทัธนา	รอดโพธิ์ทอง	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	
แทนนายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป



15 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ
MPG 

ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ริหารจดัการร้านค้าปลกี ในรปูแบบ Chain Store ปัจจบุนับรษิทัฯ เป็น 

ผู้บริหารร้านค้าปลีกสินค้า 3 กลุ่ม 3 แบรนด์ ภายใต้แนวคิด “Life is 

Entertainment” ได้แก่ Stardust (สตาร์ดัส) Multi-brands Beauty Store 

Gizman (กิซแมน) จ�าหน่ายสนิค้าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจท็ Mangpong (แมงป่อง) 

จ�าหน่ายสินค้าโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
59 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000440

Website   http://www.mangpong.co.th 

โทรศัพท์  0-2514-7999

โทรสาร   0-2514-5500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 

บาท เป็นหุน้สามญัจ�านวน 1,470,334,913 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 

และทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 977,751,185 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

977,751,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องส�าอางและเวชส�าอาง

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
59 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท 0105558000171

โทรศัพท์  0-2514-5999

โทรสาร   0-2514-5500

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท 

   (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) 

   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนช�าระแล้ว  5,000,000 บาท 

   (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) 

   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 99.10

ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพลังงาน และเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
59 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท 0105558071892

โทรศัพท์  0-2514-4444

โทรสาร   0-2514-5500

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  

   (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น)  

   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนช�าระแล้ว  1,250,000 บาท  

   (หุ้นสามัญ 125,000 หุ้น)  

   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 99.60
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สถานที่ตั้ง
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2009-9000

Call Center  0-2009-9999

โทรสาร   0-2009-9991

E-mail   SETContactCenter@set.or.th

Website   http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
นางเกษรี ณรงค์เดช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

สถานที่ตั้ง
ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

49/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์  0-2234-1676, 0-2234-1678

โทรสาร   0-2237-2133
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

 บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เร่ิมประกอบธุรกิจต้ังแตป 2524 ผูกอต้ัง คือ คุณมนตรี         

มิตรศรัทธา และคุณกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ทั้งสองทานเร่ิมตนดวยความรักในการดูหนังฟงเพลง และพัฒนาความรักมาเปน

อาชีพและสะสมประสบการณในการบริหารพื้นที่ บริหารสินคา และความสัมพันธอันดีกับศูนยการคาชั้นนําของประเทศ  

 

ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูบริหารรานคาปลีกสินคา 3 กลุม 3 แบรนด ภายใตแนวคิด “Life is Entertainment” ไดแก 

 

 แบรนด STARDUST(สตารดัส) Multi-brands Beauty Store 

“เปนเบื้องหลังความสวยของผูหญิง” ลักษณะคือรานสะดวกซื้อและความต่ืนเตนของการชอปเคร่ืองสําอางมาผนวก 

เขาดวยกัน ท่ีมุงเนนการขายผลิตภัณฑเพื่อความงามโดยเฉพาะ มีขนาดเฉล่ีย 50-150 ตร.ม. เปนราน Multi brands มีแบรนด

สินคาหลากหลายซึ่งเปนแบรนดที่รูจักเปนอยางดีทั้งแบรนดในประเทศและตางประเทศ (Inter Brands) เชน อเมริกา ยุโรป 

เกาหลี ญี่ปุน ฯลฯ และยังมีแบรนดที่เปนทางเลือก รวมถึงเปนพื้นที่สําหรับแบรนดไทย ภายในรานมีสินคาเก่ียวกับความงาม

ท้ังหมดกวา 500 แบรนด ต้ังแต 5,000 – 8,000 SKUs ซึ่งจะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑมากขึ้น แตมีความแตกตางกัน

ในการใชงาน เพื่อเจาะกลุมฐานลูกคาที่กวางขึ้น โดยกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมผูหญิง นักศึกษา กลุมคนเร่ิมทํางาน 

พนักงานบริษัท อายุต้ังแต 18 – 39 ป ที่ตองการใชเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวในการดูแลตนเองและเสริมสราง

บุคลิกภาพใหทันสมัยโดยมุงเนนการเปดสาขาตามศุนยการคาและยานการคาชั้นนําท่ัวไป ณ ส้ินป 2558 มีสาขาทั้งหมด             

6 สาขา กระจายอยูรอบๆ กรุงเทพ โดยใชกลยุทธปาลอมเมือง ไดแก ฟวเจอรพารค รังสิต / ซีคอนสแควร ศรีนครินทร / เอ็มบีเค 

เซ็นเตอร / เมเจอรซีนีเพล็กซ รัชโยธิน / เดอะมอลล บางกะป / ฟอรจูน ทาวน  

 

 แบรนด GIZMAN (กิซแมน)  

บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท และมีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายที่ตองการสินคาที่ 

ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย โดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด 

“GIZMAN” จํานวน 10 สาขา ทั้งสินคาที่บริษัทฯ จางผลิตเองและสินคาจากผูจําหนายรายอื่น 

 

 แบรนด MANGPONG (แมงปอง) 

เปนที่รูจักอยางดีในฐานะรานคาปลีกส่ิงบันเทิง ผูประกอบธุรกิจคาปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร โดยมี 

สาขาแรกต้ังอยูที่ศูนยการคาเดอะมอลลราชประสงค ซึ่งตอมาไดขยายสาขา Shop MANGPONG เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน (Home Entertainment)  
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นโยบายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 วิสัยทัศน (Vision)   

เปน Retail ไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเปนอันดับหนึ่งในใจของผูบริโภคในหมวดนั้นๆ 

พันธกิจ (Mission)   

1. สรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ 

ทุกวัย ทุกไลฟสไตล 

2. นําผลิตภัณฑใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยขยายชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลาย

ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายสูระดับภูมิภาค 

3. ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในงานบริการ 

4.     สรางคุณคาใหกับสังคม และดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสูสากล 

5.     เพิ่มมูลคาผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและย่ังยืน  

6. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรใหพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการ 

 เติบโตอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผูถือหุน พนักงานและสังคมจะไดรับ 

7. แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจดานส่ือโฆษณาและบันเทิงที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ 

 ขยายตัวของกลุมบริษัท และกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ 

8. เพิ่มชองทางในการหารายไดอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มศักญภาพการหา 

 รายไดใหเติบโตแข็งแกรงและย่ังยืนในอนาคต 

 

 แนวทางการดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาที่มีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความตองการของ

ตลาด โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟสไตล และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทฯ จึงจําหนายสินคา

ผลิตภัณฑความงามในรูปแบบ Multi-brands Beauty Store ภายใต Brand “STARDUST”  รวมถึงจําหนายสินคาไลฟสไตล-

แก็ดเจ็ท ในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด “GIZMAN”  โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินคาท่ีมี

คุณภาพและคุมคา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟสไตล โดยจัดจําหนายผานชอง

ทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยใชสาขาของบริษัทฯ เปนชองทางหลักในการกระจายสินคาสูผูบริโภค  

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถใหขอมูลและแนะนําสินคาไดอยางถูกตอง

และตรงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งจะใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม 

 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่จะสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน และพันธกิจไดนั้น  บริษัทฯ จะตองใหความสําคัญกับ

ผูเก่ียวของทุกภาคสวน อันไดแก ลูกคา (Customer)  คูคา  (Supplier)  พนักงาน (Employee)  สังคมและชุมชน (Social & 

Community) และ ผูถือหุน (Shareholders) 
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1. ลูกคา (Customer) บริษัทฯ มุงม่ันที่จะพัฒนาและคัดสรรสินคาที่ตอบสนองตรงความตองการ

ของลูกคา และเปนสินคาท่ีลูกคาสามารถม่ันใจไดในคุณภาพ  ในราคาที่คุมคาสมเหตุสมผล มีรายการสงเสริมการขายอยาง

ตอเน่ือง นอกจากนี้ลูกคาจะไดรับการบริการที่ดีเย่ียมเปนที่พึงพอใจสูงสุดของลูกคาจากบุคลากรที่มีความรูในตัวสินคา และมี

ใจรักในงานบริการ 

2. คูคา (Supplier) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกับคูคาดวยมิตรภาพ บนพื้นฐานของการสงเสริม

ประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยมุงหวังความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน (Win Win Situation) มีความซื่อตรงกับคูคาโดย 

ยึดม่ันตอการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันอยางเครงครัด  และเปดเผยขอมูลที่จําเปนดวยความจริงใจ  มีความชัดเจนสามารถ

ตรวจสอบได 

3. พนักงาน (Employee) บริษัทฯ ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับชั้น พนักงานจะไดรับ

ความม่ันคงในการดํารงชีพ มีรายไดที่เหมาะสม  ไดรับสวัสดิการมีสภาวะแวดลอมการทํางานท่ีดี  มีโอกาสในการเติบโต

กาวหนาในสายอาชีพ และจุดมุงหมายสําคัญของบริษัทฯ คือ ตองการใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

(Work Life Balance) 

4. สังคมและชุมชน (Social & Community)  บริษัทฯ ยึดม่ันมาโดยตลอดที่จะดําเนินธุรกิจที่สงเสริม

สรางสรรคสังคม ไมดําเนินธุรกิจตลอดจนไมสงเสริมธุรกิจที่สรางปญหาหรือเกิดผลเสียตอสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนซึ่ง

เปนกําลังสําคัญของสังคมในอนาคต  นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งแมบริษัทฯ จะไมไดดําเนิน

ธุรกิจทางดานโรงงานผลิต แตก็ไดมีการดําเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองคกรมาอยางตอเนื่อง   

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งการรวมกิจกรรมกับหนวยงานในชุมชน และเปนผูจัดทํา

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน  และยังใหความสําคัญกับการคืนกําไรสูสังคมในวงกวาง โดยการกอต้ัง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจ ให

สังคม” ซึ่งดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลมาอยางตอเนื่องมาต้ังแตป พ.ศ. 2549 
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5. ผูถือหุน (Shareholder) บริษัทฯ ตระหนักดีวาผูถือหุนทุกทานมีความเปนเจาของรวมกันกับบริษัทฯ  

จึงใหความสําคัญกับความเทาเทียมกัน   รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใตหลักเกณฑตางๆ ตามที่หนวยงานที่เก่ียวของ

กําหนด   เพื่อใหเกิดความม่ันใจในเร่ืองของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหเกิด

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และธุรกิจมีความย่ังยืน 

 

พัฒนาการที่สําคัญ 

สําหรับพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ต้ังแตป 2547 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ป 2558 -    บริษัทฯ เปด Stardust 6 สาขา ไดแก สาขาฟวเจอรพารค รังสิต/สาขาซีคอนสแควร                    

 ศรีนครินทร/สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร/สาขาเมเจอร รัชโยธิน/สาขาเดอะมอลล บางกะป/สาขา    

     ฟอรจูน ทาวน 

 - จัดต้ังบริษัทยอยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด วันที่ 5 มกราคม 2558 และ 

  บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด วันที่ 29 เมษายน 2558 

 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

  ทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,434,129,151 บาท จากเดิม 

 3,311,880,336 บาท  เปน 877,751,185 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา

 ออกจําหนาย จํานวน 2,434,129,151 หุน และ 

  เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทฯ จํานวน 2 

 ขอ  ใหสอดคลอง และรองรับธุรกิจใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ 33. ประกอบกิจการ ผลิต จัดจําหนาย ขายปลีก ขายสง  นําเขาและสงออก วัสดุ

อุปกรณและสินคาจําพวกจักรยาน  จักรยานไฟฟา กลองถายรูป  อุปกรณเสริม

สําหรับโทรศัพทมือถือ  เคร่ืองเสียง หูฟงเคร่ืองเสียง ลําโพง  เคร่ืองมือตรวจสอบ

และบันทึกขอมูลเพื่อสุขภาพ  อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  

เคร่ืองสงและรับสัญญาณดาวเทียม เคร่ืองสงและรับสัญญาณตางๆ  เคร่ืองชั่ง

น้ําหนัก   เคร่ืองรับและสงวิทยุ  เคร่ืองรับโทรทัศน เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองนวด

ไฟฟา  เคร่ืองเปาไฟฟา  เคร่ืองอบไฟฟาอุปกรณเสริมสําหรับการออกกําลังกาย 

อุปกรณเพื่อสุขภาพ อุปกรณเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรกลจากส่ิงประดิษฐใหม  

สินคาที่ขับเคล่ือนดวยระบบไฟฟา  รถไฟฟา  สินคาแฟชั่นตางๆ เชนแวนตา ผาผัน

คอ กระเปา รองเทา   รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวกับสินคาดังกลาว ท้ังในและ

ตางประเทศ 

ขอ 34.  ประกอบกิจการ ผลิต จัดจําหนาย ขายปลีก ขายสง  นําเขาและสงออก

เคร่ืองสําอางและเวชภัณฑ  อาหารเสริม  รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวกับ

สินคาดังกลาว ทั้งในและตางประเทศ  

 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

  ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 692,583,728 บาท จากเดิม 877,751,185 

 บาท  เปน 1,570,334,913 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาที่

 ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
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(ก)  รองรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 

300,000,000 หุน 

(ข)  รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (MPG-

W1) จํานวน 292,583,728 หุน  

(ค)  รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (MPG-

W2) จํานวน 100,000,000 หุน  

- วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท เปน 

1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 

100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เนื่องจากยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหแกนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรจากการขายใหนักลงทุนที่มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไมคิดมูลคา ในอัตราการใช

สิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  หุนละ 2.10 บาท 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 877,751,185 บาท เปน 977,751,185 บาท เนื่องจากได

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทรวมเปน

มูลคาหุนท่ีตราไว 100,000,000  บาท  ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน 5 ราย ในราคา

หุนละ 1.37 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 137,000,000 บาท 

- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทฯ เปน บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ

เปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการ  

ป 2557 - ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ไดเปดตัว “Gizman” แหงแรก อยางเปนทางการ ณ Mangpong 

Avenue ลาดพราว90 ซึ่งเปนแหลงรวมสินคาลํ้าสมัย และสินคาไลฟสไตลหลากหลายประเภท  

 - บริษัทฯ ไดมองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโต ในธุรกิจประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

จึงไดเร่ิมเปดหนวยธุรกิจใหมภายใตแบรนด “STARDUST” ในรูปแบบรานคาปลีกที่จัด

จําหนายสินคาประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง จากแบรนดชั้นนําตางๆ 

 - ในไตรมาสที่ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ

ดําเนินการจัดต้ังบริษัทยอยในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด” เพื่อดําเนินธุรกิจ

ในลักษณะการจางผลิต (OEM) และจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง  

ป 2556 - ทําการเพิ่มทุนในเดือน มกราคม 2556  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336 บาท และ

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 877,751,185 บาท นอกจากนี้ปลายเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได

ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหบริษัทฯ บรรลุ

ข อ ตก ล งต า มสั ญ ญ า ป รั บ โ ค ร งส ร า ง หนี้  แ ล ะ ธ น า ค า ร เ จ าห นี้ ไ ด ปล ด ภ า ร ะ แ ล ะ                      
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คืนหลักประกันแกบริษัทฯ รวมถึงยกหนี้ให จํานวน 66,114,520.02 บาท โดยบริษัทฯ จะรับรู

กําไรจากการยกหนี้จํานวนดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556              

สงผลใหบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนกลับมาเปนบวกเทากับ193,532,986.91 บาท 

 -   เปล่ียนช่ือบริษัทฯ จาก บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด 

(มหาชน) 

 - ปลายไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีแนวคิดในการเปดใหบริการรานคาปลีกแบรนด “Gizman”                

(กิซแมน)  เพื่อใหสอดคลองกับยุคไลฟสไตล-เทคโนโลยี  ในรูปแบบของ “ไลฟสไตลโชวรูม” 

รานคาปลีกแนวใหมแหงแรกในประเทศไทย ท่ีจะทําหนาที่คัดสรรสินคาไลฟสไตลเพื่อให

ผูบริโภคไดเพลินเพลินกับการเลือกซื้อสินคา 

ป 2555 - บริษัทฯ ตอยอดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และขยายกลุมสินคา เร่ิมจําหนาย

สินคาประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องกับสินคาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท อาทิเชน กลองรับสัญญาณทีวี

ดาวเทียม แผนเกมส อุปกรณโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มความหลากหลายของ

สินคา และขยายฐานลูกคากลุมใหมดวย   

 - เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 

1/2556 ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,897,895,294 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 413,985,042 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 3,311,880,336 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

3,311,880,336 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญ จํานวน 

2,897,895,294 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ป 2554 - บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายและการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ดวยการรวมกับคูคาพันธมิตรในการจัดตกแตงมุม 3D เพื่อใหลูกคาไดทดลองชมภาพยนตรใน

ระบบ 3 มิติภายใน Shop และการนําอุปกรณใหมๆ เชน  แทบเล็ต มาใชเพื่อใหลูกคาสามารถ

ทดลองฟงเพลงและเขาชม Application ของบริษัทฯ (Application : mangpong) ได 

 - รุกธุรกิจออนไลนอยางเต็มตัว  โดยการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซด www.mangpong.co.th ใหม

ใหมีความทันสมัย สวยงาม นาติดตามมากขึ้น และตอบสนองการส่ังซื้อสินคาของลูกคาได

อยางรวดเร็วย่ิงขึ้น  นอกจากนี้ยังไดจัดทํา Application ของบริษัทฯ (Application : 

mangpong) โดย Application ดังกลาวยังสามารถเขาสู Website www.mangpong.co.th 

ซึ่งมีขอมูล Catalog สินคา และขาวสารประชาสัมพันธโปรโมชั่น ตลอดจนแนะนําสินคาใหมๆ 

ใหลูกคาคนหาขอมูลสินคา และส่ังซื้อสินคาได 

ป 2553 - บริษัทฯ ยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  และให

ความสําคัญกับการบริหารลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภท  Second Price  เพื่อผลิตและจําหนายภายในจุดจําหนาย

ของบริษัทฯ  ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม  โดดเดน  

แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป  และสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางตอเนื่อง 
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- เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑเพลง PRIVATE LABEL โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากล

ที่ขับรองโดยศิลปนตนฉบับ และเปนเพลงที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องมาผลิตและจําหนาย

ในรูปแบบซีดี ภายใตตราสินคา HARMONIC 

- เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันทางการเงิน และเจาหนี้ธนาคารพาณิชยไดเปน

ผลสําเร็จ  ทําใหมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 183 ลานบาท และนอกจากเหตุผลดังกลาว

แลว การท่ีบริษัทฯ ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ       

จึงทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินไดเทากับ (56.04)  ซึ่งลดลงจากปกอนถึง

130.26 ลานบาท และหนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปกอนถึง 137.22 ลานบาท 

ป 2552 -   บริษัทฯ มุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายของบริษัทฯ ที่มีอยูทั่วประเทศใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไรของ

แตละสาขาอยางใกลชิด  ลดขนาดพื้นที่ในบางสาขาใหเหมาะสมกับความสามารถในการสราง

ยอดขายและทําเล   รวมถึงปรับปรุงการจัดผังพื้นที่ การจัดวางสินคา และตกแตงใหทันสมัย

อยูตลอดเวลาเพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดใหเกิดการสัญจรเขามาภายในรานมากขึ้น  

  - ใหความสําคัญกับการบริหารลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนําสินคาบางรายการ

ที่จะมีคุณคามากขึ้นหากมีอายุมากขึ้น   มาทําการส่ือสารทางการตลาด ใหลูกคาทราบ

เก่ียวกับคุณคา หรือรางวัลตางๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงทําการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑใหมีคุณคา

และสวยงามมากขึ้น 

ป 2551 -  ปรับโครงสรางทุนโดยในเดือน พฤษภาคม บริษัทฯ ไดทําการเพิ่มทุนอีก 28,284,792 หุนใหแก           

ผูถือหุนเดิม และ 69,500,750 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(บริษัท เจนเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด) จากนั้นในเดือนกันยายน ได

ทําการเพิ่มทุนอีก 23,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(นายจักรพงษ  สุธีสถาพร) รวมเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งส้ิน 413,985,042 บาท เปน

หุนสามัญจํานวน 413,985,042 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 -   ใหความสําคัญกับการขยายตัวเขาสูหมวด Edutainment อยางตอเนื่องจากปลายป 2550   

ซึ่งเปนการนํารองสูการจําหนายสินคาประเภทอื่นในหมวดเดียวกัน ซึ่งไดแก หนังสือ และแมก

กาซีน และเนื่องจากการที่จํานวน Content  ในกลุม Entertainment โดยรวมมีจํานวนลด

นอยลง  ดังน้ัน ในชวงไตมาสที่ 4/2551 บริษัทฯ จึงไดทยอยปรับพื้นที่ Shop แมงปองบาง

สาขาท่ีมีขนาดพื้นที่เหมาะสมและมีความตองการของลูกคาใหเปนสวนของ “แมงปองบุคส” 

เพื่อจําหนายหนังสือ นิตยสาร พ็อกเกตบุคส  เพื่อเพิ่มความหลากหลายในตัวสินคา  และเปน

การสรางลูกคากลุมใหม  

 ป 2550 -  ปรับกลยุทธเนนการลดตนทุนและคาใชจายโดยการปดสาขาที่ไมทํากําไร ลดการจัดซื้อลิขสิทธิ์ 

  ที่ไมสรางกําไร เนนการอบรมพนักงานขายใหมีทักษะในการใหบริการกับลูกคา 

- ปลายป 2550 ขยายตัวเขาสูหมวด Edutainment ดวยการเปนผูถือลิขสิทธิ์ผลิต จัดจําหนาย

ขายขาด และใหเชา Content ในหมวดสาระความรูจากบริษัทผูผลิตชั้นนําระดับโลกถึง               

9 แบรนด อาทิ BBC, National Geographic, Discovery Channel  ในรูปแบบ Edutainment  
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99.10%
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ากัด

99.60%
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 

Software แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และปรับ Shop แมงปองทุกสาขาในภาพลักษณใหม

ภายใตแนวคิด Edutainment Hub 

ป 2549 -   เปด Walk in Warehouse และ Megastore ในไตรมาสสองของป 2549 

 -   เปล่ียนช่ือบริษัทฯ จาก บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท ปองทรัพย จํากัด 

(มหาชน) 

ป 2548 -  บริษัทฯยายสํานักงานใหญแหงใหมไปที่ถนนลาดพราว ปากซอยลาดพราว 90 ในเนื้อที่กวา 

9,500 ตารางเมตร และ 

 -   พัฒนาผลิตภัณฑ VCD ในระบบเสียง Dolby 5.1 Prologic II เปนรายแรกของประเทศไทย ซึ่ง

ไดทําใหผลิตภัณฑ VCD มีระบบเสียงที่ใกลเคียงกับ DVD มากขึ้น 

ป 2547 -    บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 977,751,185  บาท ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารรานคาปลีก  

 

 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
  

 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
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บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 

 บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว

จํานวน 5,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

หมายเหตุ

1. นางสาวณลันรัตน นันทนนส  นางสาววริศรนลิน  สุภาสนันท  เปนกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

2. นางสาวณลันรัตน  นันทนนส เปนบุตรสาวของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 

 
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด 
 

 บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว

จํานวน 1,250,000 บาท  ดําเนินธุรกิจพลังงานและเก่ียวเนื่องกับพลังงาน 

หมายเหตุ

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ ตันติสุนทร นางสาวณลันรัตน นันทนนส เปนกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส เปนบุตรสาวของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 

รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 495,550 99.1

2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ 1, 2 1,500 0.3

3. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ 1 1,500 0.3

4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ์ 1,500 0.3

รวม 500,000 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 498,000 99.60

2. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 1 750 0.15

3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 1 750 0.15

4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ 1, 2 500 0.10

รวม 500,000 100.00
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูเชี่ยวชาญสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน ดวยรูปแบบบลูเรย ดิสก 

และดีวีดี มีความสามารถในการบริหารจัดการรานคาปลีกในรูปแบบ Chain Store มานานกวา 35 ป บริษัทฯ จึงวางแผนในการ

ขยายธุรกิจไปยังสินคาหมวดอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนความแข็งแกรงของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดย

มีโครงสรางธุรกิจ ดังนี้ 

 

1)  “STARDUST” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม 

 

บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาเคร่ืองสําอางและเวชสําอางโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด 

“STARDUST” จํานวน 6 สาขา ซึ่งเปนสินคา Multi-brands จากคูคารายตางๆ 

 

2)  “GIZMAN” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมแก็ดเจ็ท 

 

บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาไลฟสไตล-เทคโนโลยีและมีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายที่ตองการสินคาที่

ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย โดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด “GIZMAN” 

จํานวน 10 สาขา ทั้งสินคาที่บริษัทฯ จางผลิตเองและสินคาจากผูจําหนายรายอื่น 

 

3)  “MANGPONG” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต 

 

บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบานประเภทภาพยนตรและเพลงโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain 

Store ภายใตแบรนด  “MANGPONG” จํานวน 17 สาขา ทั้งสินคาที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์ในการเปนผูผลิตและจัดจําหนายและสินคา

ลิขสิทธิ์ของคูคา 

 

 



27 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

  

 

โครงสรางรายได 

 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาสามารถจําแนกไดดังนี้ 

หมายเหตุ :- รายไดอื่น ๆ ของป 2556 รวมกําไรจาการปรับโครงสรางหนี้ 66.11 ลานบาท 

 

1  “Stardust” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม 

 

1.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ เปนสินคาประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอางภายใตตราสินคาของคูคาราย

อื่นๆ เพื่อจําหนายใน Shop ของ STARDUST ที่เปนแหลงรวมแบรนด Cosmetics ชั้นนําจากทั่วโลกในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อมถึง และ

เปนเบื้องหลังความงามของผูหญิงทุกคน โดยแบงกลุมสินคาได ดังนี้ 

 

กลุม Makeup เชน แปงทาหนา, ลิปสติก, รองพื้น อายไลนเนอร, บรัชออน, เปนตน 

กลุม Skin Care เชน โลชั่นบํารุงผิว, Whitening Lotion เปนตน 

กลุม Hair Care เชน แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเมนต, ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม, สเปรยจัดทรงผม, ยายอมสีผม เปนตน 

กลุม Derma Care เชน  เปนตน 

กลุม Perfume เชน น้ําหอมกล่ินตางๆ เปนตน 

กลุม Men Zone เชน โลชั่นบํารุงผิว, ครีมกันแดด, ครีมลางหนา เปนตน 

กลุม Organic เชน ผลิตภัณฑที่ผลิตหรือมีสวนผสมจากธรรมชาติ เปนตน 

กลุม Accessories เชน ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เปนตน 

กลุม Food Supplement เชน Fish Oil, Q10 เปนตน 

 

 

หน่วย	:	ล้านบาท

2558 2557 2556

จ�านวน 

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(%)

จ�านวน 

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(%)

จ�านวน 

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(%)

ขายสินค้า 371.45 96.63% 407.48 96.31% 463.05 84.99%

- Stardust 54.53 14.19% 0.02 0.00% - 0.00%

- Gizman 103.92 27.03% 40.85 9.66% 5.01 0.92%

- Mangpong 213.33 55.49% 357.67 84.54% 460.95 84.60%

- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน (0.33) (0.08%) 8.95 2.11% (2.91) (0.53%)

รายได้ค่าเช่าและบัตรสมาชิก 10.34 2.69% 11.90 2.82% 12.29 2.26%

รายได้อื่น ๆ 2.63 0.68% 3.69 0.87% 69.49 12.75%

รวม 384.42 100.00% 423.08 100.00% 544.83 100.00%
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1.2  การจัดหาผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ นําเสนอภายใตรูปแบบรานคาปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซื้อสินคาที่

หลากหลายใน Supermarket รานสะดวกซื้อและความต่ืนเตนของการชอปเคร่ืองสําอาง เปนรานเคร่ืองสําอางเฉพาะอยาง 

(Beauty specialty store) ที่มุงเนนการขายผลิตภัณฑเพื่อความงามโดยเฉพาะ มีสินคาเก่ียวกับความงามทั้งหมดเกือบ 500            

แบรนด ต้ังแต 5,000 – 8,000 SKUs ที่รูจักเปนอยางดีทั้งแบรนดในประเทศและตางประเทศ (Inter Brands) เชน อเมริกา ยุโรป 

เกาหลี ญี่ปุน ฯลฯ และยังมีแบรนดที่เปนทางเลือกซึ่งมีขายเฉพาะที่ STARDUST เทานั้น 

 

ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะตอยอดธุรกิจ  ดวยการผลิตสินคาหมวดเคร่ืองสําอางและเวชสําอางที่เปน House Brand 

Product ในลักษณะการจางผลิต (OEM) จัดจําหนายสินคาดังกลาว โดยจัดต้ังบริษัทยอยในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (“โซลเมท”)” เพื่อดําเนินธุรกิจในลักษณะการจางผลิต (OEM) มีสองกลุมผลิตภัณฑ คือ กลุม Make up ชื่อแบรนด 

“CLOUDA” และกลุม Skin care ชื่อแบรนด “KEIRA” เพื่อจําหนายผาน Shop STARDUST  และอาจจําหนายไปยังชองทางอื่นๆ 

ในอนาคตทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้ง Online และ Offline 

  

การบริหารสินคาคงคลัง 

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินคาท่ีทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบ

รายงานการขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงิน

สดในการลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารสินคาโดยจํานวนในการส่ังซื้อในแตละคร้ังจะเปนไปตามหลักความเปนไปไดของ

ตลาด ไมเนนเก็บสต็อกสินคามากเกินความจําเปน และคืนสินคาที่มีอายุใชงานนอยกวา 6 เดือน ดวยการใชระบบการประมาณ

การขายลวงหนา ระบบรายงานการขาย และใหความสําคัญกับการเคล่ือนไหวของสินคาใหเร็วตามกระแสของตลาดไดอยาง

ทันทวงที 

 

1.3  การตลาดและสภาวะการแขงขนั 

 

1)   การตลาด 

 นโยบายการคัดเลือกทําเลที่ต้ังสาขา 

ปจจุบันบริษัทมีนโยบายการต้ังสาขาสวนใหญในศูนยการคา เนื่องจากเปนศูนยกลางการคมนาคมและมีความสะดวกใน

การบริหารจัดการ บริษัทขยายสาขาในหลากหลายหางสรรพสินคา เชน ฟวเจอรพารค รังสิต ซีคอนสแควร ศรีนครินทร เอ็มบีเค 

เซ็นเตอร เมเจอรซีนีเพล็กซ รัชโยธิน เดอะมอลล บางกะป ฟอรจูน ทาวน  เปนตน เนนศูนยการคารอบนอกในชุมชน ตามมุมเมือง 

(กลยุทธปาลอมเมือง) จากการที่รานคาของบริษัทไดรับความสนใจและเปนที่ยอมรับของศูนยการคาตางๆ ทําใหบริษัทไดรับการ

จัดอันดับใหเปนลูกคารายสําคัญ (Key account) สงผลใหมีขอไดเปรียบในการเลือกทําเลที่ต้ัง กลาวคือเม่ือศูนยการคาจะ

ดําเนินการเปดสาขาใหม จะทําการสงแปลนพื้นที่มาใหบริษัทคัดเลือกทําเลเปดรานคา โดยบริษัทมีขอพิจารณาในการเลือกพื้นที่ 

 

 นโยบายการกําหนดราคา 

คัดเลือกสินคาจากซัพพลายเออร โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด ศึกษาเงื่อนไขในการจัดซื้อตางๆ  เปรียบเทียบราคาขาย

ของคูแขง แลวจึงกําหนดราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงอัตรากําไรขั้นตนที่สามารถทําไดเปนสําคัญ และเนนกิจกรรมทางการตลาด 
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 นโยบายการบริหารจัดการสินคา 

นอกเหนือจากการบริหารจัดการสาขาใหมีความนาสนใจและมีประสิทธิภาพแลว ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทคือการบริหารจัดการสินคา เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายและมีจํานวนชิ้นที่มาก อีกทั้ง

มีวันหมดอายุท่ีแนนอนโดยที่สวนใหญจะหมดอายุภายในเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2.5 - 5 ปนับจากวันที่ผลิต ดังนั้นบริษัทจึงตอง

กําหนดนโยบายในการบริหารสินคาคงคลังใหสอดประสานกันระหวางคลังใหญและคลังหนารานสาขาทั้งหมด เพื่อลดความเส่ียง

ของสินคาเส่ือมสภาพ และความเส่ียงในการขายสินคาหมดอายุตอลูกคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอภาพลักษณของบริษัท 

รวมทั้งความเส่ียงจากสินคาสูญหาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัทได โดยนโยบายที่สําคัญในการบริหารสินคาคงคลัง 

คือ เนนตรวจดูสินคาที่ไมมีการเคล่ือนไหวเกิน 60 วัน เนนการหม่ันตรวจเช็คสตอค และจัดโปรโมชั่นระบายสตอค 

 

 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ ใชประสบการณในการบริหาร Shop MANGPONG (Retail Outlets) มาเปนแนวทางในการเลือกทําเลให

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับสินคาและบริการที่ STARDUST สงมอบใหกับลูกคา ดังนั้นจึงเร่ิมตนจากการเปด

สาขา ณ ป 2557 จํานวน 1 สาขา และ ณ ส้ินป 2558 จํานวน 6 สาขา 
 

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในปที่ผานมา 
 

 

 จําหนายผานสาขาของบริษัท 

ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑชองทางหลักของบริษัท คือ การจําหนายผานสาขาในลักษณะของรานคาปลีก (Retail 

shop) ภายใตแนวคิด “Life is Entertainment” ซึ่งกระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ รอบนอก รวมถึงจังหวัดสําคัญๆ ทาง

เศรษฐกิจในอนาคต บริษัทฯ มีสัดสวนการจัดจําหนายผานสาขาโดยเฉล่ียสําหรับป 2558 รอยละ 14.67 หรือคิดเปนเงิน 54.53 

ลานบาทของรายไดจากการขายโดยรวม โดยราน STARDUST เร่ิมเปดสาขาแรกในไตรมาสที่ 1 ป 2558 ที่ศูนยการคาฟวเจอร

พารค รังสิต และไดขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนสาขา ณ ส้ินป 2558 จํานวน 6 สาขา 

 

 กลยุทธการรักษาฐานลูกคา 

การรักษาฐานลูกคาเดิม หรือสรางการซื้อซํ้าตอเนื่อง ถือเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการดํารงอยูของธุรกิจและการสราง

เสถียรภาพของรายได ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับกลยุทธในการรักษาฐานลูกคา ดังนี้ 

- การเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคา 

บริษัทมีนโยบายในการขยายสาขาอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมจากการเปดสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใหเปน

ที่รูจักของผูบริโภค และตามหัวเมืองใหญ เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและซื้อซ้ําไดโดยสะดวก รวมทั้งเกิดการจดจํา

ภาพลักษณของสินคาได  นอกจากนี้  บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิกส                         

(E-commerce) สําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา รวมทั้งเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคา 

- รักษาคุณภาพของการใหบริการ พรอมทั้งมีบริการเสริมใหกับลูกคา เชน การแตงหนา 

- การบริหารลูกคาสัมพันธ 

 

 

จ�านวน 2558 2557

Shop STARDUST 6 1
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บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารลูกคาสัมพันธ 

หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีสวนทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

เฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริหารลูกคาสัมพันธจะเร่ิมตนจากการสงเสริมใหลูกคาสมัครสมาชิก จูงใจโดยการใหสวนลดสําหรับ

สมาชิก และมีโปรโมช่ันการสมัครสมาชิกโดยไมเสียคาใชจายในชวงเปดสาขา หรือเม่ือซื้อสินคาครบตามมูลคาที่กําหนดไว ซึ่งมี

มูลคาไมสูงนัก เพื่อกระตุนใหลูกคาใชสิทธิในการสมัคร ซึ่งเม่ือลูกคาเขาเปนสมาชิกแลว บริษัทจะทําการเก็บฐานขอมูลสวนบุคคล

ทั่วไป อาทิ ท่ีอยู อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาแตละราย เชน รูปแบบการซื้อ ความถ่ี 

ผลิตภัณฑที่ซื้อบอย ความเห็นตอผลิตภัณฑ ความตองการเฉพาะเจาะจงตางๆ เปนตน    

จากขอมูลดังกลาวทําใหบริษัทสามารถสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายไดสอดคลองกับ

ลักษณะความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน 

1. โครงการสะสมแตมของแบรนดใหกับลูกคาสมาชิก  เพื่อลูกคาสามารถนํา แตมที่สะสมอยูมารับเปนสวนลดในการซื้อ

สินคาและแลกสินคาที่ลูกคาชื่นชอบ     

2.  Special for Privilege Member เฉพาะสมาชิก สินคาใหมไดใชกอนใครลดพิเศษ 20% 

3. รับแตมx2 สําหรับสมาชิก เม่ือไปซื้อสินคาทุกวันพุธ    

4. Birthday ชอปสนุกในเดือนเกิด รับแตมx3 

5. Privilege for Member ประสานงานกับองคกรอื่นๆทํา Value Added ใหกับผูถือบัตรสมาชิกไดรับสินคา สวนลด และ

การบริการในสถานที่ตางๆ อาทิ โรงแรม สปา รานอาหาร โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานบันเทิง ฯลฯ 

นอกจากนี้พนักงานขายหนารานสามารถเรียกดูบันทึกประวัติการซื้อของลูกคาที่เปนสมาชิกไดทันที สงผลใหสามารถ 

นําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการ หรือแกปญหาใหกับลูกคาไดทันทวงทีผานชองทางตางๆ 

 

 กลยุทธการประชาสัมพันธ 

 -   การส่ือสารผานหนาราน ซ่ึงบริษัทฯ มีจุดเดนในเร่ืองการใชพื้นที่ของ Shop STARDUST ที่มีศักยภาพดานทําเลอยู

แลวมาใชใหเกิดประโยชนโดยการตกแตงหนารานใหมีเอกลักษณและดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน 

(Merchandising), ส่ือโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ 

 -   การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธกับสมาชิก เชน การจัด Focus Group เพื่อคนหาความตองการและเปดโอกาส

ใหสมาชิกมีสิทธิใชสินคากอนการวางขายจริง เปนตน 

 -   การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน

สมาชิก รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสาร

ผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ใหลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลาย

ย่ิงขึ้น 

-  การใชส่ือสังคมออนไลนในการใหขาวสารโปรโมชั่นของ STARDUST เพื่อใหความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ

และติดตอส่ือสารกับลูกคา เชน facebook, instagram เปนตน 
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2) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมาย ตาม Customer Life Cycle ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

กลุมที่ 1   Price Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ใชอยูแลวเปนประจําในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ 

สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว รับรูถึงคุณภาพสินคาแลว เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูในระยะเร่ิมตนทํางาน สินคาสําหรับ

ลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Makeup กลุม Skin Care เปนตน 

กลุมที่ 2  Values Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ชวยสงเสริมรสนิยมของผูใช มีกําลังซื้อปานกลาง คํานึงถึง 

Brand และคุณภาพสินคามากอนราคา เนนกลุมที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Makeup 

กลุม Skin Care กลุม Hair Care และกลุม Perfume เปนตน 

กลุมที่ 3  Health Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ชวยฟนฟูสุขภาพผิวและรางกาย มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง 

คํานึงถึงคุณภาพสินคามากอน Brand และราคา เนนกลุมอายุมากกวา 50 ป และกลุมนักทองเที่ยว สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน 

กลุม Organic กลุม Food Supplement เปนตน 

 

3)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง (Cosmetics industry) เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง ผูบริโภคท้ังเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆ ชวงวัยตางใหความสนใจและใสใจในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ 

ตลาดเคร่ืองสําอางมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี ท้ังยังมีกลยุทธการปรับตัวที่นาสนใจมาก จากขอมูลของกรมศุลกากร พบวา มูลคา

สงออกเคร่ืองสําอางของประเทศไทยไปตางประเทศ ป พ.ศ. 2557 มีมูลคาสงออกเคร่ืองสําอางสูงถึง 68,419 ลานบาท  ประกอบ

กับปจจุบันผูบริโภคสนใจผลิตภัณฑธรรมชาติและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น สงผลใหเกิดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑประเภทใหมๆ ที่ใชสมุนไพรตามธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองสําอางอีกกลุมที่ถูกเรียกวา “เวชสําอาง” (Cosmeceuticals) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่อยูระหวางยา 

(Pharmaceuticals) และเคร่ืองสําอาง (Cosmetics) โดยรวมคุณสมบัติของยาและเคร่ืองสําอางไวดวยกัน ในตางประเทศมีการใช

เวชสําอางอยางแพรหลาย RNCOS Business Consultancy Services ไดประมาณการ มูลคาตลาดเวชสําอางโลกในป พ.ศ. 

2558 คาดวาจะมีมูลคามากถึง 1,302 ลานบาท  

o สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

 3.1) สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางและเวชสําอางโลก 

3.1.1) สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางโลก 

 จากการประมาณการมูลคาตลาดเคร่ืองสําอางโลก ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 โดย RNCOS Business Consultancy 

Services 1) พบวา มูลคาตลาดเคร่ืองสําอางโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2557 มีมูลคาประมาณ 255 ลาน

เหรียญสหรัฐ (หรือคิดเปน 8,298 ลานบาท) ป พ.ศ. 2558 มีมูลคาประมาณ 266 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือคิดเปน 8,656 ลานบาท) 

และคาดวาในป พ.ศ. 2560 มูลคาจะเพิ่มขึ้นเปน 292 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือคิดเปน 9,502 ลานบาท) และคาดวาจะมีอัตราการ

เติบโตเฉล่ียระหวางป พ.ศ. 2555-2560 คิดเปนรอยละ 4.6 
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 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสวนแบงตลาดเคร่ืองสําอางโลก ในป พ.ศ. 2555 (ดังแผนภาพดานลาง) พบวา สวนแบงตลาด

เคร่ืองสําอางในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และอเมริกามีสวนแบงตลาดที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 34 และรอยละ 33 ตามลําดับ 

รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา คิดเปนรอยละ 29 และรอยละ 4 ตามลําดับ 2) 

 

 จากขอมูลตลาดเคร่ืองสําอางโลกในป พ.ศ. 2555 ขางตน สามารถจําแนกกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางออกเปน กลุม

ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ (Skin care) กลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม (Hair care) กลุมผลิตภัณฑที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา 

(Make-up) และ กลุมผลิตภัณฑท่ีใชกอน ระหวาง หรือหลังโกนหนวด ใชอาบนํ้า ใชทําใหขนรวง (Toiletries) เปนตน โดยกลุม

ผลิตภัณฑท่ีมีสวนแบงตลาดมากที่สุดคือ กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม 

อาทิ ครีมบํารุงผิวหนา ผิวกาย ครีมกันแดด ครีมลดเลือนร้ิวรอยแหงวัย มีสวนแบงตลาด คิดเปนรอยละ 25 กลุมผลิตภัณฑที่ใชแตง

เสริมความงามหรือแตงหนา คิดเปนรอยละ 16 กลุมผลิตภัณฑน้ําหอมและหัวน้ําหอม (Perfumes) คิดเปนรอยละ 13 และกลุม

ผลิตภัณฑที่ใชกอน ระหวาง หรือหลังโกนหนวด ใชอาบน้ํา ใชทําใหขนรวง คิดเปนรอยละ 11 และกลุมผลิตภัณฑที่มีสวนแบงตลาด

นอยที่สุดคือ กลุมผลิตภัณฑที่ใชเพื่ออนามัยในชองปากหรือฟน (Oral cosmetics) คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ  
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 3.1.2) สถานภาพตลาดเวชสําอางโลก 

 จากรายงานของ RNCOS Business Consultancy Services ในป พ.ศ. 2555 พบวา มูลคาตลาดเวชสําอางโลกคิดเปน

มูลคา 32 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือคิดเปน 1,041 ลานบาท) และคาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ดังแผนภาพมูลคาตลาด

เวชสําอางโลก ป พ.ศ. 2555 และประมาณการป พ.ศ. 2556-2560) โดยในป พ.ศ. 2558 คาดวาจะมีมูลคาสูงถึง 40 ลานเหรียญ

สหรัฐ (หรือคิดเปน 1,302 ลานบาท) และในป พ.ศ. 2560 คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 47 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือคิดเปน 1,529 

ลานบาท) และคาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียระหวางป พ.ศ. 2555-2560 คิดเปนรอยละ 8 
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 เม่ือพิจารณาสวนแบงตลาดเวชสําอางโลก โดยจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑแวชสําอาง ในป พ.ศ. 2555 พบวา สวนแบง

ตลาดกลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ มีสวนแบงตลาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ กลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม คิดเปน

รอยละ 14 กลุมผลิตภัณฑอิงคเจทเทเบิล (Injectable) คิดเปนรอยละ 7 และกลุมผลิตภัณฑอื่นๆ คิดเปนรอยละ 19 และในป พ.ศ. 

2560 คาดวาสวนแบงตลาดจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยคือ กลุมผลิตภัณฑผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ มีสวนแบงตลาด คิดเปน

รอยละ 62 สวนกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม คิดเปนรอยละ 15 โดยเพิ่มขึ้นจากป 2555 เพียงรอยละ 1 เทานั้น สวนกลุมผลิตภัณฑ

อิงคเจทเทเบิล มีสวนแบงตลาดเทากับป 2555 หรือรอยละ 4 สวนกลุมผลิตภัณฑอื่นๆ ไมมีการเปล่ียนแปลงหรือคิดเปนรอยละ 19 

ที่มา : Shushmul Maheshwari, CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical Market-Current and 

Future Outlook in-cosmetics Asia : Oct 2013 
 

 3.2) สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางของไทย 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของไทยมีจํานวนโรงงานผลิตรวมประมาณ 762 ราย ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก 

(เอสเอ็มอี) ประมาณ 520 ราย ผูประกอบการขนาดกลาง จํานวน 220 ราย และผูประกอบการขนาดใหญ จํานวน 22 ราย  ทั้งนี้ 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดแบงผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ผลิตและจําหนายภายในประเทศออกเปน ผลิตภัณฑที่ใชแตงเสริมความงาม

หรือแตงหนา ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลิตภัณฑที่ใชเพื่ออนามัยในชองปากหรือฟน ผลิตภัณฑที่ใชโกน

หนวด อาบน้ํา และผลิตภัณฑใชดับกล่ินตัว รวมถึงน้ําหอม 

 นอกจากนั้น ยังไดแบงกลุมผูจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางภายในประเทศออกเปน 3 กลุม คือ 

1. ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศและใชตราของคนไทย ซึ่งสวนใหญมักจะเปน เคร่ืองสําอางประเภทสารสกัดจาก

ธรรมชาติ 

2. เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศ โดยไดรับลิขสิทธิ์ใชเคร่ืองหมายการคาจากบริษัทแมในตางประเทศและมักจะมีการ

ผลิตเปนปริมาณมาก รวมถึงผลิตสินคาหลายชนิดเพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด สงผลใหสินคาที่ผลิตมีการ

กําหนดราคาไมแพงมากนัก จึงทําใหไดรับความนิยมคอนขางสูงจากผูบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะสินคาในกลุม

ผลิตภัณฑที่ใชกอน ระหวาง หรือหลังโกนหนวด ใชอาบน้ํา ใชทําใหขนรวง เชน แชมพู ยาสีฟน ผลิตภัณฑระงับกล่ิน

กาย เปนตน 

3. เครื่องสําอางที่ผลิตในตางประเทศ หรือเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยตรง โดยเคร่ืองสําอางกลุมนี้เปน

กลุมเคร่ืองสําอางที่มีตราสินคาเปนที่รูจักกันดีในวงกวางอีกทั้งยังไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภคในดาน

คุณภาพผลิตภัณฑและชื่อเสียงที่ส่ังสมมานาน แตมีราคาคอนขางแพง ซ่ึงสินคาท่ีไดรับความนิยมสวนใหญเปน

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางกลุมเพื่อความสวยงาม เชน ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงหนาหรือบํารุงผิว และน้ําหอม 
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 จึงตองสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางดานความแตกตาง เพื่อเจาะตลาดแบบเฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกวา “นิช

มารเก็ต” ไมวาจะเปนในดานสวนผสมหรือสูตรดานวัตถุดิบที่มีการปรุงแตงสีกล่ินหรือการเพิ่มสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ และดาน

บรรจุภัณฑท่ีสวยงามโดดเดน รวมถึงการสรางการรับรูตราสินคาตอผูบริโภคอยางตอเนื่องผานทั้งการโฆษณาผานส่ือและการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวงกวางมากที่สุด พรอมกับกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น 

เพื่อใหกลยุทธทางการตลาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ปจจุบันสินคาเคร่ืองสําอางของไทยภายใตตราสินคาไทยได

กลายเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางท่ียอมรับในระดับโลกเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ อันเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินคาจนได

มาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดมากขึ้น การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑที่

หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทยที่นับวันจะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาด

ตางประเทศ ดวยจุดเดนเฉพาะตัวทั้งทางดานรูปลักษณและกล่ิน ประเทศไทยจึงมีความไดเปรียบในแงของความหลากหลายและ

ความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสําอางนานาชนิด และมีโอกาสที่จะขยายตลาด

ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางมาก  

 3.2.1) มูลคานําเขาเคร่ืองสําอางของไทย 

 การรวบรวมขอมูลคลังอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทย คณะผูจัดทําจะใชขอมูลโดยการอางอิงขอมูลจากพิกัด

ศุลกากรระบบฮารโมไนซ (HS-Code) ที่จัดเก็บโดยกรมศุลกากร ซึ่งเปนพิกัดศุลกากรของเคร่ืองสําอาง ประกอบดวย พิกัดศุลกากร 

HS3301, HS3302, HS3303, HS3304, HS3305, HS3306, HS3307 และ HS3401 เพื่อนําเสนอขอมูลในสวนของมูลคานําเขา

และสงออกเคร่ืองสําอางของไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

พิกัดศุลกากรระบบ

ฮาร์โมไนซ์
รายละเอียด

HS3301
เอสเซนเชียลออยล์ น�้าที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน�้า และสารละลายของ

เอสเซนเชียลออยล์ในน�้า

HS3302 ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอมและของผสม

HS3303 ผลิตภัณฑ์หัวน�้าหอมและน�้าหอม

HS3304 ผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือแต่งหน้า เช่น ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว ครีม และโลชั่น

HS3305 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้กับผม เช่น แชมพู น�้ายาดัดผม น�้ายายืดผม เป็นต้น
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ที่มา : กรมศุลกากร, พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

 จากขอมูลในแผนภาพท่ี 2-6 มูลคานําเขาเคร่ืองสําอางของไทย จําแนกรายผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2553-2558 พบวา 

ประเทศไทยมีมูลคานําเขาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระหวางป พ.ศ. 2553-2558 ดังจะเห็นไดจาก ป พ.ศ. 

2553 คิดเปนมูลคา 29,207 ลานบาท ป พ.ศ. 2554 คิดเปนมูลคา 31,595 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555 มูลคา 37,983 ลานบาท ป 

พ.ศ. 2556 มูลคา 42,007 ลานบาท ป พ.ศ. 2557 มูลคา 44,354 ลานบาท และใน ป พ.ศ. 2558 คิดเปนมูลคา 51,483 ลานบาท 

โดยในป พ.ศ. 2558 นําเขาผลิตภัณฑเสริมความงามหรือแตงหนา เชน ลิปสติก ดินสอเขียนค้ิว ครีม และโลชั่น คิดเปนมูลคาสูงสุด 

21,756 ลานบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑประเภทของผสมของสารท่ีมีกล่ินหอมและของผสม คิดเปนมูลคาสูงสุด 17,237 ลาน

บาท ผลิตภัณฑหัวน้ําหอมและน้ําหอม คิดเปน 3,097 ลานบาท ตามลําดับ โดยไทยนําเขาเคร่ืองสําอางจากประเทศสิงคโปรมาก

ที่สุด คิดเปน 8,411 ลานบาท รองลงมาคือ ประเทศฝร่ังเศส คิดเปน 6,914 ลานบาท และประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปน 6,526 

ลานบาท ตามลําดับ (แผนภาพที่ 2-7)   

พิกัดศุลกากรระบบ

ฮาร์โมไนซ์
รายละเอียด

HS3306 ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน

HS3307
ผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางปรงุแต่งอืน่ๆ เช่น ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้โกนหนวด สเปรย์ระงบักลิน่ตวั โรลออน และครมีอาบน�า้ 

เป็นต้น

HS3401 สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว
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 3.2.2) มูลคาสงออกเคร่ืองสําอางของไทย 

 จากขอมูลในแผนภาพที่ 2-8 มูลคาสงออกเคร่ืองสําอางของไทย จําแนกรายผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2553-2558 จะเห็นไดวา 

ประเทศไทยมีมูลคาสงออกผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในระหวางป พ.ศ. 2553-2558 โดยมีมูลคาสงออกในป 

พ.ศ. 2553 คิดเปนมูลคา 58,904 ลานบาท ป พ.ศ. 2554 คิดเปนมูลคา 62,466 ลานบาท ป พ.ศ. 2555 คิดเปนมูลคา 70,083 

ลานบาท และใน ป พ.ศ. 2556 คิดเปนมูลคา 68,446 ลานบาท ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2557 และป พ.ศ. 2558 มีมูลคาสงออกลดลง

เล็กนอยเม่ือเทียบกับปที่ผานมา โดยมีมูลคาสงออกคิดเปน 68,416 ลานบาท และ 68,333 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป พ.ศ. 

2558 มีการสงออกเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑสําหรับใชกับผม (เชน แชมพู น้ํายาดัดผม น้ํายายืดผม) มากที่สุดคิดเปนมูลคา 

26,647 ลานบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเสริมความงามหรือแตงหนา (เชน ลิปสติก ดินสอเขียนค้ิว ครีม และโลชั่น) คิดเปนมูลคา 

12,365 ลานบาท และผลิตภัณฑเพื่ออนามัยของชองปากหรือฟน คิดเปนมูลคา 8,997 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ประเทศไทยได

สงออกเคร่ืองสําอางไปจําหนายยังตางประเทศ อันดับหนึ่ง ไดแก ประเทศญี่ปุน คิดเปนมูลคา 14,152 ลานบาท รองลงมาเปน 

ประเทศฟลิปปนส คิดเปนมูลคา 6,108 ลานบาท และประเทศอินโดนีเซีย คิดเปนมูลคา 4,811 ลานบาท ตามลําดับ             
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1.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-  ไมมี - 

 

1.5 งานที่ยังไมสงมอบ 

-  ไมมี - 
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2.  “GIZMAN” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมแก็ดเจ็ท 

 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ เปนสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณภายใตตราสินคา

ของคูคารายอื่นๆ เพื่อจําหนายใน Shop ของ GIZMAN โดยแบงกลุมสินคาได ดังนี้ 

 

กลุม Home Technology เชน เคร่ืองฟอกอากาศ, เคร่ืองดูดฝุนอัจฉริยะ, Monowheel เปนตน 

กลุม Speaker เชน ลําโพง, ลําโพงไรสาย เปนตน 

กลุม Bike เชน จักรยานพับได, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลองถายรูป เปนตน 

กลุม Wearable Device เชน สายรัดขอมือสุขภาพ เปนตน 

กลุม Headphone เชน หูฟงไรสาย เปนตน 

 

รวมทั้งจางผลิตสินคาของบริษัทฯ ที่อยูในกลุมสินคาดังกลาว ภายใตตราสินคา “GIZMAN” ดวย 

 

2.2  การจัดหาผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ ไดจัดต้ังหนวยงานใหมขึ้นเพื่อทําหนาที่จัดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ สอดคลอง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย 

ภายใตเงื่อนไขที่สามารถเปล่ียนคืนได และมีการทําการตลาดรวมกัน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 

1) สินคาจางผลิตของบริษัทฯ 

บริษัทฯ วิเคราะหแนวโนมของสินคาผานการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินคาเก่ียวกับเทคโนโลยี งานแสดงสินคาทางดาน

ไลฟสไตล งานแสดงสินคาอื่นๆ ในตางประเทศ ทุกป รวมทั้งศึกษาขอมูล รูปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เพื่อนํากลับมาวาง

แผนการจัดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยพิจารณา

เลือกบริษัทรับจางผลิตสินคาที่มีความทันสมัย เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดหาสินคาผานตัวแทนที่มาเสนอสินคาเพื่อรับจางผลิตสินคาใหกับบริษัทฯ ภายใตตราสินคา 

“GIZMAN” ซึ่งมีขอดีคือมีขอมูลแนวโนมของยอดขายสินคาที่กําลังเปนที่นิยม และไดเห็นความหลากหลายของสินคา สามารถเพิ่ม

โอกาสการขายไดอยางมาก 

 

2) สินคาภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ 

ในการจัดหาสินคาผานการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินคาในตางประเทศ บริษัทฯ ยังไดขอมูลสินคาที่ตลาดมีความ

ตองการ มีตราสินคา ราคาแขงขันได และมีตัวแทนในประเทศ บริษัทฯ จะติดตอกับตัวแทนจําหนายในประเทศ ทั้งนี้ที่ผานมา 

บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคา เคร่ืองดูดฝุน iRobot, ลําโพง Marshall, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro เปนตน 

รวมทั้งการนําเสนอจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาในกลุมสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะ

คัดเลือกจากความสอดคลองกับทิศทางสินคาของ GIZMAN, แบรนด, การสนับสนุนทางการตลาด, การรับประกัน, ราคา, และ

เงื่อนไขตางๆ มาประกอบการพิจารณานําเขามาจําหนาย ตลอดจนการสอบถามจากลูกคาเพื่อจัดหารสินคาใหไดตรงความ

ตองการอยางครบถวน 
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การบริหารสินคาคงคลัง 

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินคาท่ีทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบ

รายงานการขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงิน

สดในการลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย 

 

2.3  การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

 

1)   การตลาด 

บริษัทฯ มีการปรับตัวทางดานการตลาดอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา ซ่ึงจะสงผลตอผล

ประกอบการของบริษัทฯ โดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

 กลยุทธดานสินคา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับของสินคาท่ีมีเทคโนโลยีสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปของลูกคา โดยการ

คัดเลือกสินคาที่มีความแปลกใหมตรงกับกระแสนิยม หาซื้อไดยากจากรานคาอื่น และมีการรับประกันสินคา จากผูผลิตและ

ตัวแทนจําหนายเพื่อใหสินคาของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง ไดแก กลุม Home Technology, กลุม Speaker, กลุม Bike, กลุม 

Wearable Device, กลุม Headphone และจางผลิตสินคาที่จําหนายเฉพาะในราน GIZMAN เพื่อสรางความแตกตางและ

สอดคลองกับธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต เชน GIZMAN Speaker, Gizcard ที่บรรจุเพลงสําหรับเลนผาน GIZMAN Speaker, 

โคมไฟลายฮีโรในภาพยนตร เปนตน 

 

 กลยุทธการกําหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาจางผลิตใหสามารถแขงขันได สรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบริษัทฯ และ

การประสานงานดานการตลาดกับผูจําหนายรายอื่นอยางใกลชิดเพื่อรวมมือกันสนับสนุนการขาย รวมมือกับสถาบันการเงินจัด

รายการผอนชําระสําหรับสินคาที่มีราคาสูง และทํา CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ  เปนตน 

 

 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ ใชพื้นที่บางสวนของ Shop MANGPONG (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศในศูนยการคา ช็อปปง

พลาซา ที่มีศักยภาพ อยูในทําเลที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายมาจัด Display สินคาทั้งรูปแบบ Corner และรูปแบบโตะสําหรับ

วางสินคา โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาของแมงปอง เพิ่มความนาสนใจใหกับรานแมงปอง ในฐานะหนึ่งใน

รานคาปลีกในใจของลูกคา รวมทั้งชองทางการจําหนายเปนของตนเองในนาม Shop “GIZMAN” จํานวน 10 สาขา ซึ่งไดรับการ

ตอบรับเปนอยางดี ทําใหยอดขายสินคาในกลุมแก็ดเจ็ดที่จําหนายใน Shop แมงปอง และ GIZMAN เพิ่มขึ้นจาก  40.85 ลานบาท 

ในป 2557 เปน 130.92 ลานบาท ในป 2558
 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกใหลูกคาโดยเพิ่มชองทางการจําหนายผานทาง M-Commerce และ E-Commerce 

เว็บไซตของ GIZMAN (www.gizmanlifestyleshop.com) และหรือเว็บไซตหลักของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th)  ตลอดจน 

Social Media ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถจะสนับสนุนการขายซึ่งกันและกัน อีกดวย 
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 กลยุทธการส่ือสาร 

สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ 

 -   การส่ือสารผานหนาราน ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเดนในเร่ืองการใชพื้นที่ของ Shop MANGPONG ที่มีศักยภาพดานทําเลอยู

แลวมาใชใหเกิดประโยชนโดยการตกแตงหนารานใหมีเอกลักษณและดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน 

(Merchandising), ส่ือโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ 

 -   การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน

สมาชิก “Mangpong Privilege Card” และสมาชิก E-shop  รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 

และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ให

ลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลายย่ิงขึ้น 

 

3) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมายโดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (Mangpong Privilege Card) ลูกคากลุม E-Shop ตาม

คุณคาของสินคาที่ไปตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต ออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

กลุมที่ 1  Small Price Seeker คือ ลูกคาที่ตองการสินคาแปลกใหมสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อความ

บันเทิง ในราคาที่สามารถตัดสินใจซ้ือไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงคุณภาพสินคาโดยไมสนใจ Brand เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูใน

ระยะเร่ิมตนทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Speaker, กลุม Headphone และสินคาจางผลิตของบริษัทฯ ภายใตตรา

สินคา “GIZMAN” 

กลุมที่ 2  Technology Seeker คือ ลูกคาที่ชื่นชอบสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลสามารถนํามาใชในการทํางานหรือชีวิต

สวนตัว ชวยสงเสริมภาพลักษณของผูใช มีกําลังซื้อปานกลาง คํานึงถึง Brand และคุณภาพสินคามากอนราคา เนนกลุมวัยทํางาน 

สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน ลําโพง Marshall, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro เปนตน 

กลุมที่ 3  Solution Seeker คือ ลูกคาที่แสวงหาสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลสามารถนํามาใชในชีวิตเพื่อตอบโจทยความ

ตองการเฉพาะดาน มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง คํานึงถึงประโยชนในการแกไขปญหาและคุณภาพสินคามากอน Brand และราคา 

เนนกลุมผูประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน เคร่ืองดูดฝุน iRobot, GPS Tracker, สายรัดขอมือสุขภาพ 

เปนตน 

กลุมที่ 4  Trendsetter คือ ผูกําหนดแนวโนม และทิศทางของความนิยม กระแส เทรนดตางๆ 

 

3)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

จากผลการศึกษาของบริษัทวิจัยชั้นนําระบุวาแนวโนมสําคัญหนึ่งที่สงผลกระทบกับการบริหารธุรกิจคือการเปล่ียนแปลง

วิถีชีวิตและการทํางานในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะพนักงานรุนใหม หรือ เจนเนอรเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งในประเทศไทยมี

จํานวนประมาณรอยละ 30 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด ถือไดวาเปนกลุมคนที่ไดรับการศึกษาสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับรุนอื่นๆ 

อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมากที่สุด มีความตองการอิสระและการแสดงความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน 

รวมทั้งนิยมใชสินคาที่ตอบสนองไลฟสไตลวิถีชีวิตและการทํางานเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก ส่ิงเหลานี้สรางความทา

ทายตอผูผลิตสินคาประเภทไลฟสไตลท่ีมีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําใหสินคามีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น ตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย และตนทุนการผลิตที่ตํ่าลง สงผลใหมีผูจําหนายสินคาเทคโนโลยีไลฟ

สไตลเพ่ิมขึ้นอยางมาก เนื่องจากสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจ เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ส่ือสังคมออนไลน ความ
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ตองการเปนผูประกอบการ การขายสินคาออนไลน ตลอดจนพฤติกรรมการซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ทั้งนี้สามารถแบงรูปแบบการแขงขันได ดังนี้ 

 

ประเภทเว็บไซต/ส่ือสังคมออนไลน เปนกลุมที่มีผูจําหนายจํานวนมาก เนนการนําเสนอสินคาใหมๆ และราคาตํ่า 

ประเภทรานคาปลีก สวนใหญเปนการขายสินคาประเภท Mobile Accessory พวก Case, Film, Earphone 

ประเภทรานคาปลีกที่เปน Chain Store มักจะพบเปนการขาย Mobile และ Tablet 

อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดประเมินภาวะการแขงขันในสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดาน

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูผลิตไดมีการแนะนําสินคารุนใหมๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นออกสูตลาดในระดับราคาที่ลดลงอยูตลอดเวลา 

สงผลใหภาวะการแขงขันมีแนวโนมสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม 

สําหรับบริษัทฯ ในฐานะผูเชี่ยวชาญสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน มีความสามารถในการบริหารจัดการรานคาปลีก

ในรูปแบบ Chain Store มานานกวา 35 ป และใชศักยภาพดานทําเลที่ต้ังของ Shop MANGPONG ใหเกิดประโยชน รวมทั้ง

ชองทางการจําหนายเปนของตนเองในนาม Shop “GIZMAN” เพื่อใหลูกคามีโอกาสสัมผัส ทดลองใชงาน รับคําแนะนําการใชงาน 

และบริการหลังการขาย มาเปนจุดแข็งที่เหนือกวาผูจําหนายรายอื่น 

 

2.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-  ไมมี - 

 

2.5 งานที่ยังไมสงมอบ 

-  ไมมี - 
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3  ธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนต 

 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย สินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯทั้งลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง และ

สินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ เพื่อจําหนายเฉพาะที่ Shop MANGPONG 

โดยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจะนํามาผลิตในรูปแบบบลูเรย ดิสก และดีวีดี ภายใตตราสินคา “MANGPONG” 

และลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพลงจะนํามาผลิตในรูปแบบแผนซีดี และจัดจําหนายภายใตตราสินคา “MAXX MUSIC”  และ 

“HARMONIC” 

สวนสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ นั้น เปนการรับสินคามาจําหนายเพื่อสรางความหลากหลายของ

สินคาและสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางครบถวน 

 

3.2  การจัดหาผลิตภัณฑ 

ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 

1) สินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 

1.1 ขั้นตอนการจัดหาลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จะเลือกซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้ง First Run และ Second Run เพื่อนํามาผลิตและ

จําหนายเฉพาะภายใน Shop MANGPONG จากตัวแทนจําหนายลิขสิทธิ์ในประเทศ โดยพิจารณาถึงคุณภาพของภาพยนตรและ

ความตองการซื้อที่ผานมาของลูกคาอยางตอเน่ือง สวนลิขสิทธิ์เพลงนั้น บริษัทฯ จัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลจากผูผลิตชั้นนําใน

ตางประเทศอยางตอเนื่องมานานมากกวา 10 ป มีลิขสิทธิ์เพลงที่ถือครองอยูกวา 10,000 เพลง โดยคัดเลือกแนวเพลงสากลที่ไดรับ

ความนิยมและเปนที่ตองการของลูกคาจํานวน 200-250 เพลงตอป และมีการบันทึกเสียงคุณภาพระดับ 24-Bit 

 

1.2  ขั้นตอนการผลิตสินคา เม่ือบริษัทฯ ไดลิขสิทธิ์ทั้งภาพยนตรและเพลงแลว จะนํามากําหนดจํานวนการผลิตใน

รูปแบบตางๆ  ไดแก บลูเรย ดิสก  ซีดี และดีวีดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจางผูผลิตภายนอก เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนใน

เร่ืองเทคโนโลยีของอุปกรณและการวาจางบุคลากร  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการคาที่เปนผูผลิตบลูเรย ดิสก  และดีวีดี 

ใหแกบริษัทฯ ที่สําคัญ 4-5 แหง ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือของผูผลิตแตละรายลวงหนาเพื่อการผลิต

สินคาที่มีคุณภาพสูงและปองกันการลักลอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 

 

2) สินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ 

เพื่อให Shop แมงปอง มีสินคาท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน   

บริษัทฯ จึงมีการจัดซื้อสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ ที่ไมใชตราสินคา MANGPONG (Non- MANGPONG) ที่

เปนภาพยนตรในรูปแบบ บลูเรย ดิสก  และดีวีดี  จากผูผลิต ผูจัดจําหนาย และตัวแทนจัดจําหนายสินคา ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ 

เปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทภาพยนตรใหกับ บริษัท แคททาลิสท อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด (Catalyst) บริษัท แฮป

ป โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Happy Home) บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (MVD) United Home Entertainment เปนตน 

สวนสินคาสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ ที่ไมใชตราสินคา MANGPONG (Non- MANGPONG) ที่เปน

เพลงในรูปแบบแผนซีดี  ดีวีดีคอนเสิรต  ดีวีดีคาราโอเกะ  และที่กําลังกลับมาไดรับความนิยมอีกคร้ังคือ แผน Vinyl จากผูผลิต ผูจัด

จําหนาย และตัวแทนจัดจําหนายสินคา ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทเพลงใหกับบริษัท วอรนเนอร        
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มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ยูนิเวอรซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  บริษัท บีอี

ซี.โซนี่ จํากัด  เปนตน 

ทั้งนี้เงื่อนไขทางการคาสวนใหญน้ันจะสามารถคืนสินคาที่จําหนายไมหมดทั้งจํานวนหรือบางสวนไดตามระยะเวลาท่ี

กําหนดขึ้นกับประเภทของสินคาซึ่งทําใหความเส่ียงของกลุมบริษัทในเร่ืองการบริหารจัดการสินคาคงคลังลดลง ทั้งนี้สําหรับสินคา

ท่ีวางจําหนายใหม (New Release) โดยทั่วไปมีเงื่อนไขกับรับคืนสินคาในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 180 วัน นอกจากนี้ผูขายอาจมี

การใหสวนลดทางการคาโดยขึ้นกับจํานวนส่ังซื้อและเงื่อนไขการรับคืนสินคา 

 

การบริหารลิขสิทธิ์และสินคาคงคลัง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารลิขสิทธิ์โดยมุงเนนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพ และเปนที่นิยมของลูกคา และคัดเลือก

ลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ถืออยูเพื่อผลิตสินคาในรูปแบบตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม  โดยตรวจสอบความนิยม

ของลิขสิทธิ์ และแนวโนมความตองการสินคากอนการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลัง ดวยการ

ติดตามยอดขายสินคา โดยแตละสาขาจะสงขอมูลการขายสินคาใหสํานักงานใหญทุกส้ินวันทําการ เพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูลในการ

บริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญเพื่อเขาสุมตรวจสอบสินคาคงเหลือ

ทุกสาขา อยางตอเนื่อง โดยเฉล่ียขั้นตํ่า สาขาละประมาณ 3-4 คร้ังตอป 

 

การบริหารจัดการภายในบริษัท 

 

 การบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศ 

บริษัทใหความสําคัญในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟทแวรคอมพิวเตอวมาใชในการบริหาร

จัดการภายในองคกร โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ Enterprise Resource Planning, Warehouse 

Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management และ Human Resource 

System มาใชในการบริหารจัดการสวนงานตางๆ นับต้ังแตการจัดซื้อ การบริหารสินคาคงคลัง การกระจายสินคา ไปจนถึงการ

บริหารรานคา ลูกคา บุคลากร และบันทึกขอมูลทางบัญชี โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลทุกระบบเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถสอบยันและ

ระบบสารสนเทศ

การจัดซื้อสินค้า

รับสินค้าเข้าคลัง

การกระจายสินค้าไปยังสาขา

การบริหารจัดการหน้าร้าน

การรับคืนสินค้าจากสาขา
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ตรวจสอบกันได และสามารถนําขอมูลตางๆ มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจใหมีความเหมาะสมและ

ทันทวงที 

บริษัทควบคุมและจัดการสินคาในคลังสินคาดวยระบบ MIS ในการบันทึกขอมูลและจัดการสินคาที่จัดเก็บใน

คลังสินคา ไดแก การรับสินคา การจายสินคา การจัดสินคาเพื่อสงใหสาขา และบันทึกรายการเคล่ือนไหวของสินคา 

ภายหลังจากการคัดเลือกสินคาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในสวนของการจัดหาผลิตภัณฑนั้น บริษัทจะ

ดําเนินการส่ังซื้อสินคา รับสินคาเขาคลังสินคา กระจายสินคาไปยังจุดจําหนายตางๆ เพื่อจําหนายใหแกลูกคาผานระบบการบริหาร

จัดการหนาราน และทําการรับคืนสินคากลับเขาสูคลังสินคาเม่ือครบกําหนดอายุการขาย 

 

 การตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา 

 บริษัทใหความสําคัญในการตรวจสอบความมีตัวตนของสินคาคงคลัง ณ จุดจําหนายตางๆ เพื่อปองกันความ

เส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการสูญหายของสินคาคงคลัง ซึ่งเปนสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดมีการ

จัดต้ังแผนกตรวจปฏิบัติงานสาขา ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของพนักงานที่ประจําอยูในสาขาตางๆ ซึ่งมีหนาที่หลัก 3 ดาน คือ 

1) การเขาตรวจสาขา : โดยเขาตรวจนับสินคาคงเหลือ การรับ-คืนสินคาจากสาขา และเงินสดยอยของแตละ

สาขา ฝายตรวจสอบปฏิบัติการกําหนดการเขาตรวจประจําเดือนและแจงใหสาขาทราบเพ่ือจัดระเบียบ

สินคาภายในราน และทําการตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือที่มีอยูจริงในสาขาเทียบกับขอมูลในระบบ

สินคาคงคลัง 

2) รายงานขอมูลสินคาสูญหาย : โดยสงขอมูลสินคาสูญหายใหกับฝายบัญชีเพื่อปรับยอดสินคาคงหลือให

ถูกตอง รวมทั้งสรุปรายงานขอมูลสินคาสูญหายใหกับผูบริหารและฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อประเมินผล

การทํางานของพนักงานในสาขา 

3) ตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน : โดยตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินคา พรอมกับแจงผูบริหารและ

ฝายทรัพยากรมนุษยในกรณีที่พบความผิดปกติ 

 

ทั้งนี้ กรณีที่แผนกตรวจปฏิบัติการสาขา ทําการตรวจนับสินคาคงคลังท่ีมีอยู ณ สาขา และเปรียบเทียบกับ

ระบบฐานขอมูลแลว พบวามีการสูญหายเกินอัตราที่บริษัทกําหนด พนักงานขายที่สาขาจะตองเปนผูรับผิดชอบ และหากสาขาใดมี

ยอดสินคาสูญหายตํ่ากวาเกณฑจะไดรับผลตอบแทนจากการทํางานเพิ่มขึ้น การกําหนดหลักเกณฑดังกลาว สวนหนึ่งเพื่อกระตุน

ใหพนักงานขายที่สาขาใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดในเร่ืองสินคาคงคลัง              

ลงได 

 

3.3  การตลาดและสภาวะการแขงขนั 

 

1)   การตลาด 

บริษัทฯ มีการปรับตัวทางดานการตลาดอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา ซ่ึงจะสงผลตอผล

ประกอบการของบริษัทฯ โดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

 กลยุทธการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

เนื่องจากปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคาเพื่อความบันเทิง คือคุณภาพสินคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการคัดเลือกลิขสิทธิ์

ภาพยนตรท่ีมีคุณภาพและไดรับความนิยม การคัดเลือกเพลงที่ไดรับความนิยมจากผูฟงมาผลิตเปนอัลบั้มรวมเพลงในรูปแบบ ซีดี 
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และเลือกใชระบบและเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทรับจางผลิตสินคาที่มีความทันสมัย เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง ระบบภาพ

และเสียงคมชัด 

 

 กลยุทธการสรางความแตกตาง 

บริษัทฯ มีการสรางความแตกตางใหกับสินคาโดยใชบรรจุภัณฑ (Packaging) ที่มีความโดดเดน, การใหบริการหลังการ

ขาย โดยรับประกันคุณภาพสินคาท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกคาสามารถนําสินคามาเปล่ียนไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดหากพบวาสินคามีขอผิดพลาดจากการผลิต, พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลและ

ใหบริการไดเปนอยางดี 

 

 กลยุทธในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ ไดจัดหาลิขสิทธิ์จากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อใหสินคาของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง และ

เปนทางเลือกใหกับลูกคาของบริษัทฯ ทั้งในดานรูปแบบผลิตภัณฑที่มีทั้งบลูเรย ดิสก ดีวีดี และในดานประเภทสินคาที่มีทั้ง

ภาพยนตรไทย ภาพยนตรฮอลลีวูด ภาพยนตรฮองกง ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินคาบันเทิง

ประเภทคอนเสิรต สารคดี การตูน และโชวตางๆ 

 

 กลยุทธการปรับเปล่ียนรูปแบบสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

บริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบสินคาตามสมัยนิยมและเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปจากวีดีโอ มาเปน วีซีดี และเปนดีวี

ดี และลาสุดในรูปแบบ บลูเรย ดิสก ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการปรับเปล่ียนสัดสวนสินคา

เหลาน้ีตามความเหมาะสมกับสถานที่ต้ังของราน โดยพิจารณาจากขอมูลประวัติการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของลูกคาที่เขามาใช

บริการในแตละสาขาเปนหลัก เพื่อใหสามารถจัดวางสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ใหมากที่สุด 

 

 กลยุทธการกําหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาใหสามารถแขงขันได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบริษัทฯ 

 

 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย  

บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายเปนของตนเองในนาม Shop MANGPONG (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศใน

ศูนยการคา ชอปปงพลาซา ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปดสาขาในทําเล และศูนยการคาที่มีศักยภาพมีกําลัง

ซื้อ พิจารณาคัดเลือกสาขาอยางระมัดระวัง และความสามารถในการทํากําไร เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่แทจริง รวมถึง

เปนการขยายฐานลูกคา และสรางความภักดีในตราสินคา “MANGPONG” 
 

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกใหลูกคาโดยเพิ่มชองทางการจําหนายผานทาง E-Shop หรือเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.mangpong.co.th) และมี Application ชื่อ “mangpong” ใน App Store ของ Apple และ Play Store ของ Android เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่ใช Smartphone ในทุก Platform ทั้ง iphone, ipad รวมถึง smartphone และ tablet รุนตางๆ 

เพื่อใหสามารถเลือกซื้อสินคาผาน Catalog และติดตามขาวสารประชาสัมพันธโปรโมชั่น ตลอดจนแนะนําสินคาใหมๆ ใหลูกคา

2558 2557 2556

จ�านวนสาขาและจุดขาย 17 31 37
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คนหาขอมูลสินคา และส่ังซื้อสินคาได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มชองทางอื่นๆ ทาง internet เพื่อใหความสะดวกสบายในการ

ประชาสัมพันธและติดตอส่ือสารกับลูกคา เชน facebook (www.facebook.com/mangpongshop) และ twitter 

(https://twitter.com/mangpongshop) อีกดวย 
 

 กลยุทธในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ 

 -   การโฆษณาประชาสัมพันธ ณ จุดขาย จากการที่บริษัทฯ มีจุดเดนในเร่ืองการมี Shop เปนของตนเองจํานวนมาก 

บริษัทฯ จึงมีขอไดเปรียบในการการโฆษณาในรูปแบบการตกแตงหนาราน (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน 

(Merchandising), ส่ือโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ  

ซึ่งถือเปนการโฆษณาและสรางการจดจําตราสินคา “แมงปอง” รวมถึงสามารถกระตุนใหเกิดความตองการซื้อสินคาไดเปนอยางดี  

 -   การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน

สมาชิก “Mangpong Privilege Card” และสมาชิก E-shop  รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 

และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ให

ลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลายย่ิงขึ้น 
 

2) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1  ผูบริโภคโดยตรง (End User) คือ บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินคาจาก Shop MANGPONG ลูกคากลุมนี้นิยมชม

ภาพยนตรและฟงเพลงท่ีบานหรือนิยมซ้ือผลงานภาพยนตรและเพลงเพื่อเก็บสะสม โดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (Mangpong 

Privilege Card) ประมาณ 200,000 ราย  ลูกคากลุม E-Shop ซึ่งเปนลูกคากลุมใหมที่บริษัทฯ ขยายชองทางการจัดจําหนาย

จํานวนกวา 20,000 รายและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และลูกคาในกลุม Social Media อาทิ Facebook Twitter ซึ่งลวน

แลวแตมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับจากรานคาและสินคาของบริษัทฯ และมี Brand Loyalty ตอตรา

สินคาสินคา “แมงปอง” 

กลุมที่ 2  ผูจัดจําหนาย ตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะทยอยลดลงเนื่องจากลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ถือครองแบบจัดจําหนายขายสงได  

ทั่วประเทศกําลังจะหมดสัญญาลง  โดยปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายประมาณ 3-4  ราย 

 

3)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

สินคาประเภทแผนภาพยนตรและเพลงยังคงเปนที่ตองการของลูกคา และยังสามารถสรางยอดขายได เนื่องจาก 

 มีการปรับปรุงรูปแบบซอฟแวรที่ใหคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งทางดานภาพและเสียง จากแผนวีซีดี เปน แผนดีวีดี และลาสุด

เปนบลูเรย ดิสก 

 ลูกคามีความตองการซ้ือเพื่อการสะสม หรือเปนของที่ระลึกเพื่อมอบใหแกกัน โดยเฉพาะภาพยนตรคุณภาพ 

ภาพยนตรที่ไดรางวัลจากการประกวดตางๆ 

 ผูประกอบการใหความสําคัญในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และขยายชองทางการจําหนายสินคาผานตัวแทน

จําหนาย รานสะดวกซื้อ และซุปเปอรสโตร เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นและหาซื้อไดสะดวกขึ้น 

 

 ราคาของสินคามีการปรับตัวลดลง จากการที่ผูประกอบการหันมาใชกลยุทธทางดานราคาเพื่อแกปญหาสินคาละเมิด

ลิขสิทธิ์ 
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 ผูประกอบการในธุรกิจเพลงปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยการแบงหนวยงานที่รับผิดชอบตามแนวเพลง เพื่อ

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูบริโภคทุกกลุมเปาหมาย และพัฒนาชองทางการ

ใหบริการผานทางส่ือดิจิตอลตางๆ ดวยราคาที่คุมคามากขึ้น 

 การจัดคอนเสิรตของศิลปนที่ไดรับความนิยมในภูมิภาคตางๆ 

 เคร่ืองเลนแผนภาพยนตร มีแนวโนมราคาลดลงและมีใชในเกือบทุกครัวเรือน  และในหลายครัวเรือนมีเคร่ืองเลน

มากกวา 1 เคร่ือง 

แตอยางไรก็ดีเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ก า ร เ ติ บ โ ต 

จึงนาจะเปนในลักษณะของการถดถอย 

  

สภาวะการแขงขนั ปญหา และอุปสรรค 

การที่ตลาดโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตมีขนาดใหญและยังมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากสินคามีราคาลดลง 

ผูบริโภคหาซื้อไดงาย และเปนส่ิงบันเทิงท่ีมีราคาตํ่า  ทําใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด การ

เติบโตของธุรกิจดังกลาวกอใหเกิดการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายแผนภาพยนตร รวมถึงตลาดสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อยางไร 

ก็ตามการที่ผูประกอบการจะดํารงความสามารถในการแขงขันในธุรกิจนี้ไดขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้  

 การมีลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง ลิขสิทธิ์ถือเปนวัตถุดิบสําคัญที่มีอยูอยางจํากัดในการผลิตแผนภาพยนตร ปจจุบัน

ผูประกอบการแตละรายไดใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพและเปนที่นิยม ซึ่งรวมถึงการแขงขันดานราคา 

ความสามารถในการจําหนายสินคาภายใตลิขสิทธิ์ใหประสบความสําเร็จเพ่ือสรางอํานาจในการตอรองราคาลิขสิทธิ์ รวมถึงการ

ดํารงความสัมพันธทางการคากับผูขาย/ผูผลิตลิขสิทธิ์ และการหันมาเปนผูผลิตภาพยนตรเพื่อถือครองลิขสิทธิ์เอง  

 ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกระจายสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

ทั่วถึงและทันเวลา โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีชองทางการจัดจําหนายของตนเอง หรือมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนาย 

ตัวแทนจัดจําหนาย และรานคาหรือธุรกิจที่เปนคูคา การที่ผูประกอบการมีชองทางการจัดจําหนายที่สามารถสรางยอดขายไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจจัดจําหนายแผนภาพยนตรที่อยูในสภาวะ

การแขงขันสูง  

 การปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์   ตลาดสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนคูแขงที่สําคัญอยางหนึ่งของผูประกอบการ 

ในธุรกิจนี้ ซึ่งจะเห็นไดจากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยนําไปดัดแปลงเลียนแบบ แลวนําออกจําหนายในราคาถูก ยังคงมีอยูทั่วไปเปน

จํานวนมาก อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญในการปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ เชน การ

ตรวจจับโรงงานผลิตและผูจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การสงเสริมของภาครัฐและเอกชนในการตอตานสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การ

ลดราคาสินคาของผูประกอบการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองเพื่อใหราคาสินคาไมมีความแตกตาง เปนตน มีสวนชวยใหผูประกอบการที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตองสามารถแขงขันในธุรกิจนี้ไดเปนอยางมาก 

 คุณภาพของสินคาและบริการ   คุณภาพของสินคาทั้งในสวนของลิขสิทธิ์และแผนภาพยนตร มีสวนสําคัญที่กําหนด

ความสําเร็จในการจําหนายแผนภาพยนตรนั้นๆ การมีลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่มีคุณภาพทั้งในเนื้อหา ภาพ และเสียง ประกอบกับการ

ผลิตแผนที่มีคุณภาพมีภาพและเสียงที่คมชัด นอกจากจะสรางยอดขายใหกับสินคานั้นๆ แลวยังเปนการสรางความจงรักภักดีใน

ตราสินคาของผูประกอบการดวย 

  

สําหรับบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการในธุรกิจจําหนายแผนภาพยนตร ที่มีประสบการณในธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต

กวา 35 ป   มีการจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตเปนแผนภาพยนตรในรูปแบบบลูเรย ดิสก  ดีวีดี  
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จัดจําหนายใน Shop MANGPONG ซ่ึงเปนท่ีรูจักและยอมรับของลูกคาทั่วไปมาตลอด  โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดํารง

ความสามารถในการแขงขันดังนี้ 

1)    การมีลิขสิทธิ์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย  ปจจุบันบริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายผูผลิตภาพยนตร

และเพลงชั้นนํา การมีประสบการณในธุรกิจ การมีทีมงานในการจัดหาลิขสิทธิ์ การใชกลยุทธทางการตลาดและสงเสริมการขาย

อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทฯ สามารถจัดหาและจัดการลิขสิทธิ์ที่มีอยูใหสามารถสรางรายไดอยางตอเนื่อง 

2) การมีชองทางการจัดจําหนาย  ปจจุบันบริษัทฯ มีสาขารวม 35 สาขา กระจายอยูตามศูนยการคา และชุมชนที่

สําคัญทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงศักยภาพของ

ทําเลที่ต้ัง และความสามารถในการทํากําไร  จะทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาแกผูบริโภคไดอยางทั่วถึง 

3)    การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ   การมีลิขสิทธิ์ที่ตรงตามความตองการของตลาด ประกอบกับการใชเทคโนโลยีใน         

การผลิตใหสินคาที่มีภาพและเสียงที่คมชัด ทําใหผูบริโภคสามารถไววางใจในสินคาที่ผลิตจากบริษัทฯ วามีคุณภาพทั้งในดาน

เนื้อหาและตัวสินคา กอใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาของบริษัทฯ และสรางรายไดอยางตอเนื่องใหแกบริษัทฯ 

4) การใหความสําคัญกับการบริการ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย  มีการ

ฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในตัวสินคา สามารถแนะนําสินคาใหแกลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีบริการหลัง

การขายหากพบสินคาชํารุดหรือบกพรองจากการผลิต สามารถเปล่ียนหรือคืนไดในระยะเวลาที่กําหนด 

 

3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-  ไมมี - 

 

3.5 งานที่ยังไมสงมอบ 

-  ไมมี - 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการลงทุนลิขสิทธิ์

เน่ืองจากรายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าลขิสทิธ์ิแมงป่อง ท้ังภาพยนตร์

และเพลงถือเป็นรายได้หลักของ บริษัทฯ โดยลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และ

เพลงดงักล่าวอาจท�ารายได้น้อยกว่าทีต่ัง้เป้าหมายหรอืคาดการณ์ไว้ซึง่

อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ 

ได้ตระหนักถึงความเสีย่งในการลงทนุดงักล่าวจงึมุง่เน้นลงทุนในลขิสทิธ์ิ

ท่ีเป็นท่ีต้องการของลูกค้า มีค่าลิขสิทธ์ิท่ีสมเหตุสมผล สามารถให้

ผลตอบแทนต่อการลงทุน แก่บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ยกเลิกการซื้อ

ลิขสิทธ์ิที่มีราคาสูงเกินกว่าความสามารถในการสร้างผลก�าไร เป็นผล

ให้ลดความเสีย่งลง ในขณะทียั่งคงจ�าหน่ายสนิค้าดงักล่าวด้วยการเป็น

ผู้ค้าปลีกผ่าน Shop แมงป่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังท�าการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและจัดจ�าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุม

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ผ่านสาขาและช่องทางการจดัจ�าหน่ายของบรษิทัฯ เพ่ือ

เพิ่มรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนในลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ปัญหาการลักลอบจ�าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิถือเป็นปัจจัยหนึ่ง

ทีม่ผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมภาพยนตร์และเพลงโดยรวมของประเทศ 

ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจ�าหน่ายแผ่นภาพยนตร์และเพลงของบริษัทฯ ด้วย 

โดยอาจท�าให้บรษิทัฯ ต้องเสยีโอกาสทางธุรกิจในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม

การท่ีภาครัฐและเอกชนได้มีการรณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ 

อาท ิเช่น การรวมตวักันของผูป้ระกอบการเพ่ือต่อต้านการจ�าหน่ายสนิค้า

ละเมดิลขิสทิธ์ิ การรณรงค์ปลกูจติส�านกึให้ผูบ้รโิภคซือ้สนิค้าท่ีมลีขิสทิธ์ิ

ถูกต้องผ่านสือ่ต่างๆ ของหลายฝ่าย และในส่วนของการปราบปรามนัน้ 

ภาครฐัก็มบีทบาทในการปราบปรามท่ีชดัเจนและต่อเนือ่งย่ิงขึน้ เชือ่ว่า

ปัญหาดงักล่าวน่าจะมแีนวโน้มทีล่ดลงได้ ในส่วนของบรษิทัฯ นอกจาก

จะด�าเนินนโยบายร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ แล้ว บริษัทฯ 

ยังมุง่เน้นผลติสนิค้าให้มคีณุภาพเพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างสนิค้า

ของบริษัทฯ กับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม โดดเด่น แตกต่างจากท่ีวางจ�าหน่าย

ในท้องตลาดท่ัวไป และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างต่อเนื่องหลากหลาย 

ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน

แม้ในปัจจุบันลูกค้าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภค

สนิค้าประเภทโฮมเอน็เตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์ เป็นสนิค้าประเภท Digital 

Content แต่ก็ยังมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่ม Collector ซึ่งยังคงนิยม

สินค้าประเภทโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์อยู่ เน่ืองจากมี Packaging 

ที่สวยงาม สามารถหยิบ จับต้อง สัมผัสได้ สามารถเก็บเป็นที่ระลึกหรือ

ของสะสมได้ มีคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดกว่า รวมถึงมีราคาที่

คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ

ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย

ปัจจบุนัเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มกีารพัฒนาและเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็ รวมถึงสนิค้าท่ีบรษิทัฯ จ�าหน่ายมคีวามหลากหลายและมี

จ�านวนรายการมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีอาจจะมีสินค้าค้างสต็อก

และได้รับความนิยมน้อยลง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดการ

เรื่องดังกล่าว ด้วยการติดตามจ�านวนสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด 

โดยจะควบคมุจ�านวนสนิค้าคงเหลอืให้เหมาะสมกับอายสุทิธ์ิท่ีเหลอือยู่ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญท้ังในด้านการป้องกันและด้านการจัดการ

ต่อกรณีสินค้าล้าสมัยค้างสต็อกจ�านวนมาก ด้วยการเฝ้าติดตามความ

เคลือ่นไหวของสนิค้าอย่างใกล้ชดิ จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีเฝ้าติดตามยอดขาย

และท�าการโอนย้ายสินค้าจากสาขาท่ีไม่ได้รับความนิยมไปยังสาขาท่ี

ลูกค้านิยมซื้อ และในกรณีที่ยังคงมีสต็อกสินค้าท่ีไม่ได้รับความนิยม

เหลืออยู่ก็จะท�าการเจรจาส่งคืนคู่ค้า ส่วนที่เหลือหลังจากส่งคืนแล้วก็

จะน�ามาจดัรายการส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ อย่างไรก็ด ีเน่ืองจาก

สินค้าท่ีบรษิทัฯ จ�าหน่ายมคีวามแตกต่างจากสนิค้าทัว่ไป กล่าวคอื เป็น

สินค้าท่ีลูกค้านิยมซื้อเพ่ือเก็บสะสมและในบางรายการจะมีคุณค่า

มากขึน้หากมอีายุมากขึน้ ดงันัน้บรษิทัฯ จะน�าสนิค้ารายการทีม่ลีกัษณะ

ดังกล่าวมาท�าการสือ่สารให้ลกูค้าทราบเก่ียวกับคุณค่า หรอืรางวัลต่างๆ 

ท่ีเคยได้รับ รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณค่าและ

สวยงามมากขึ้น 

ส�าหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม และกลุ่มแก็ดเจ็ท บริษัทฯ 

ก�าหนดนโยบายในการบรหิารสนิค้าโดยจ�านวนในการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ 

จะเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ของตลาด ไม่เน้นเก็บสต็อกสินค้า

มากเกินความจ�าเป็น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม

ทีม่อีายุใช้งาน บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเวลาคนืสนิค้าท่ีมอีายุใช้งานน้อยกว่า 

6 เดอืน ทัง้น้ีบรษิทัฯ ตระหนักถึงภาระของสนิค้าค้างสตอ็กมาโดยตลอด 
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จงึเร่งพัฒนาระบบการบรหิารจดัการสนิค้าท่ีทนัสมยั โดยเชือ่มโยงระบบ 

ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้าน และระบบรายงานการขาย 

เข้าด้วยกันอย่างสมบรูณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสนิค้า 

ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยัง

สาขาได้อย่างสมดุลทั้งปริมาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้าน

การสต็อกสนิค้า กระแสเงนิสดในการลงทุนของสนิค้า เพ่ิมความสามารถ

ในการท�าก�าไร และสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ความเสี่ยงจากการที่สินค้าสูญหาย

จากการท่ีบรษิทัฯ ด�าเนินธุรกจิค้าปลกีสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม 

ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ ่มแก็ดเจ็ท และธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ ่ม

โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยมี Shop กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็น

จ�านวนมาก สินค้าที่จ�าหน่ายมีทั้งขนาดเล็กและสินค้าที่มีราคาสูง จึงมี

ความเสี่ยงในการสูญหายของสินค้าได้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีก

โดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว

เป็นอย่างมาก ด้วยการเฝ้าระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจน

จัดให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในทุกสาขา และมีเจ้าหน้าที่คอย

ตรวจสอบเฝ้าระวังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มี

การจดัทมีตรวจนบัสนิค้าเข้าตรวจนบัสนิค้าทกุสาขาอย่างน้อยสาขาละ 

8 ครัง้ต่อปี ซึง่นอกจากจะเป็นการเพ่ิมความแม่นย�าในการบรหิารจดัการ

สนิค้าคงเหลอืแล้ว ยังเป็นการกระตุน้ให้พนักงานสาขามคีวามระมดัระวัง

ในการดูแลสินค้ามากขึ้นด้วย

ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มี Shop แมงป่อง รวมทั้งสิ้น 17 สาขา Shop 

GIZMAN รวม 10 สาขา และ Shop STARDUST รวม 6 สาขา กระจาย

อยู่ในศนูย์การค้าชัน้น�าทัว่ประเทศ ซึง่สามารถท�ารายได้จากการจ�าหน่าย

สินค้าและบัตรสมาชิกในปี 2558 เป็นจ�านวน 372.78 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของรายได้รวม ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ 

มุง่เน้นให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการและควบคมุคณุภาพการให้

บรกิารของจดุจ�าหน่ายของบรษิทัฯ ทีม่อียู่ท่ัวประเทศ ให้มปีระสทิธิภาพ

สูงสุด โดยการเฝ้าติดตามยอดขายและความสามารถในการสร้างผล

ก�าไรของแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังขยายธุรกิจออกไปใน

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม สินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของสนิค้าแล้ว ยังเป็นการขยายฐานลกูค้า

กลุ่มใหม่อีกด้วย ส�าหรับการขยายสาขาใหม่นั้น บริษัทฯ มีนโยบายใน

การขยายสาขาเฉพาะในท�าเล และศูนย์การค้าที่มีศักยภาพ มีก�าลังซื้อ 

สามารถสร้างผลก�าไรได้

นอกจากนี้การท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์และความช�านาญในการ

ด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนการมีสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งสินค้าที่ผลิต

ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เอง และสินค้าของคู่ค้า รวมถึงการด�าเนิน

การลดค่าใช้จ่ายลงด้วยมาตรการต่างๆ บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะสามารถ

สร้างความเติบโตของผลประกอบการให้กับบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่าร้านค้า

จากการช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านสาขาต่างๆ เป็นช่องทางหลกั

ในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เช่าซึ่งเป็น

สัญญาเช่าระยะสั้น 1-3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า 

หรือมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการต่ออายุสัญญา 

จะท�าให้รายได้และก�าไรสทุธิของบรษิทัฯ ลดลงได้ อย่างไรก็ด ีเนือ่งจาก 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจมายาวนาน มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและต้องการ

ของลูกค้า จึงได้รับสิทธิการต่อสัญญาก่อนจากผู้ให้เช่า และที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิก

สัญญาเช่า จึงท�าให้เชื่อว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต 

ในอีกด้านหน่ึงการท�าสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสั้นเป็นการลด

ความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจ

พิจารณาไม่ต่อสัญญาได้ เพ่ือให้ผลประกอบการดีข้ึน และบริษัทฯ 

สามารถหาพ้ืนทีใ่หม่ท่ีมศีกัยภาพและมีโอกาสสร้างผลประกอบการทีด่ี

ให้แก่บริษัทฯ แทนได้

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหาร

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการด�าเนินการและบริหารภายใต้กลุ่ม

ของนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเป็นผู้ก่อต้ัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็น

ผู้บริหารส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาจนถึง

ปัจจุบัน จึงมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 

อาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือออกจากการเป็นผู้บริหารของ 

บริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 

เป็นผู้ก่อต้ังบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจ 
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มานานกว่า 35 ปี แสดงให้เห็นถึงความผกูพันต่อองค์กร และความต้ังใจ

ในการประกอบกิจการให้มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะ

ผูบ้รหิารและผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมเีสยีงข้างมากในกิจการ นอกจากน้ีบรษิทัฯ 

ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นระบบและการจัดการให้มีลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจด้วยการกระจายอ�านาจให้ผู้บริหารอื่นๆ มีส่วนร่วม

ในการบริหารและตัดสินใจ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุน 

ของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงกรณีมีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนือ่งจากบรษิทัฯ มผีูบ้รหิารท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คอื นางกิตติย์าใจ 

ตรีเอกวิจิตร ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 จ�านวน 

292,000,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 29.86 ของจ�านวนหุ้นท่ีเรยีกช�าระแล้ว

ทัง้หมดของบริษทัฯ ซึง่ไม่ถึงร้อยละ 50 จงึไม่สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุ

ผู ้ถือหุ ้นในเรื่องต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้กลุ ่มนางกิตติ์ยาใจ 

ตรีเอกวิจิตร จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีคะแนนเสียงค่อนข้างมาก 

แต่กลุ่มนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณ์ท่ีจะท�าให้บริษัทฯ 

มกีารด�าเนนิธุรกิจทีช่ดัเจน เป็นอสิระและมคีวามโปร่งใส ให้เป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 

คร้ังท่ี 3 ประจ�าปี 2555 ซึง่จดัโดยส�านกัป้องกันการทุจรติภาครฐัวิสาหกิจ

และธุรกิจเอกชน ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

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

ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในปี 2551 และ 2552 จากโครงการ

ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเย่ียม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจ�าปี 

ซึง่จดัโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2551 และได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเย่ียม+สมควรเป็นตัวอย่าง” (100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผล

ประจ�าปี 2554

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วย

คณะกรรมการท้ังหมด 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรษิทัฯ, คณะกรรมการ

ตรวจสอบ, คณะกรรมการบรหิาร, คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งกรรมการในแต่ละ

คณะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีการก�าหนด

ขอบเขตหน้าที่ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจ�านวนมาก อาจไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตอันใกล้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 

60,321,380.99 บาท และมผีลขาดทนุสะสม จ�านวน 1,174,391,442.36 

บาท ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตาม

กฎหมาย และผูถื้อหุ้นมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ได้รบัเงนิปันผลตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลที่ก�าหนดไว้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังสินค้าหมวดอื่นๆ ที่มี

ศักยภาพเพิ่มเติม เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความแข็งแกร่ง 

ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยขยายไปในธุรกิจกลุ ่มผลิตภัณฑ์

ความงาม เพื่อจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ความงาม ในรูปแบบ Chain 

Store ภายใต้แบรนด์ “STARDUST” และธุรกิจกลุม่แก็ดเจท็ เพ่ือจ�าหน่าย

สินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและมีเอกลักษณ์เฉพาะส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีต้องการสนิค้าท่ีตอบสนองกับรูปแบบการด�าเนินชวิีตท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ในรูปแบบ Chain Store ภายใต้แบรนด์ “GIZMAN” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า 

การด�าเนินการดังกล่าวจะสามารถ ท�าให้บริษัทฯ สามารถทยอยลด

ขาดทุนสะสมได้
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รำยกำรระหว่ำงกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บริษัท ปิยวรรพ์ทา จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท พัชรโสตถิรักษ์ จ�ากัด)

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัทที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  

โดยถือหุ้น ร้อยละ 99.95)

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล : ให้บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 59 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถ.ลาดพร้าว 

เขตวังทองหลาง เพื่อเป็นที่ตั้งส�านักงานและคลังสินค้าของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยได้ต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

โดยอัตราค่าเช่าล่าสุดเดือนละ 100,000 บาท มีเงินประกันการเช่าอาคารจ�านวน 

5,390,163.39 บาทซึ่งจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด

มูลค่ารายการปี 2558 

- ค่าเช่า, ค่าภาษีโรงเรือน 1.66 ล้านบาท

- เงินประกันการเช่าอาคาร 5.39 ล้านบาท

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

:

:

ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้สามารถบริหารงานได้อย่างสะดวก 

ซึ่งส่วนงานฝ่ายต่างๆไม่ได้รวมอยู่ที่เดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถใช้พื้นที่

เพื่อเปิดเป็น Flagship Store ซึ่งใช้เป็นต้นแบบของสาขาต่างๆ และเป็นสถานที่ฝึก

อบรมพนักงาน

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งในด้านการบริหารงานและด้านธุรกิจ ซึ่งจะท�าให้

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

:

:

:

:

ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 4.55 

โดยมีนายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา

รับจ้างผลิตแผ่น วีซีดี , ดีวีดี 0.26 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องรายการค่าเช่าอาคารส�านักงาน และคลังสินค้า ซึ่งราคา

ค่าเช่าเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล และบรษิทัฯ มสีทิธิต่อสญัญาเช่า ในส่วนของรายการค้าระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้บรษิทัฯ สามารถ

จ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ ถือเป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถท�ารายการค้ากับลูกค้าดังกล่าวได้โดยตรง 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ

รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ

ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
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นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการท�ารายการระหว่างกันโดย

ค�านึงถึงความจ�าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและอาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้ง บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น

ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบ

รษิทัฯ จะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย หรอืสภาวิชาชพี

บัญชี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่มิได้เป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ เช่น การกู้ยืมเงิน การเป็น

ตัวแทนขายสินค้า เว้นแต่มีความจ�าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ รวมถึงจัดท�าเป็นสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาในระดับ

ที่เหมาะสม

ส�าหรับรายการระหว่างกันในปัจจุบันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ 

1. บริษัท ปิยวรรพ์ทา จ�ากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

ประเภทรายการ นโยบาย

รายการเช่าสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ มีก�าหนดอัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าในระดับที่เหมาะสมและชัดเจน โดยค�านึง

ราคาตลาดเป็นหลัก

2. บริษัท เจนเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จ�ากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

ประเภทรายการ นโยบาย

รายการรับจ้างผลิตแผ่นดีวีดี ซีดี ให้บริษัทฯ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 4/2551 เมือ่วันท่ี 4 สงิหาคม 2551 มมีตอินมุตัิ

ในหลักการให้บริษัทฯ สามารถท�าธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นข้อตกลง

ทางการค้าท่ัวไปกล่าวคือ เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปมีราคา

และเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมเช่นเดียวกับการท�ารายการกับคู่ค้าโดยท่ัวไป มีมูลค่าท่ี

สามารถอ้างอิงได้ กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน 

ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธิพลในการท่ีตนม ีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง ท้ังรายการทีม่กีารด�าเนนิมาแล้วอย่างต่อเนือ่ง 

และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยให้จัดท�าสรุปราคาของคู่ค้าที่เข้าข่ายรายการที่

เก่ียวโยงกันเปรยีบเท้ยบกับคู่ค้าทัว่ไปเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ

ทุกไตรมาส และบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท 

เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) แต่งตัง้โดย คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ จ�านวน 3 ท่าน 

โดยมี นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็นประธาน

กรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายธะเรศ โปษยานนท์ 

กรรมการอสิระ นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการอสิระ และ นายวิสฐิ 

ตันติสุนทร กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในการด�าเนินการสรรหา คัดเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาให้กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ เนือ่งจากเป็นบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด และไม่ขัดต่อข้อก�าหนดของ

หน่วยงานก�ากับดแูล รวมถึงสรรหาและคัดเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบัติ

เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก และพิจารณาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่าน ช่องทางการ

ติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณา

ผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ให้สอดคล้อง

กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ

อ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่

เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานปฎิบตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ในหัวข้อ 

“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบตังิาน 

ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ 

และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

ได้เสยีอืน่ๆ อย่างเหมาะสมแล้วและได้รายงานผลการประชมุทุกคร้ัง

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทุกครั้ง

(นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น	และกำรจัดกำร

โครงสร้างการถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท เรียกช�าระแล้ว 977,751,185 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 977,751,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ 29 ธันวาคม 2558

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1.  นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตรและครอบครัว 1 381,967,356 39.06

2.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 111,061,400 11.36

3.  นายณัฐพล จุฬางกูร 72,799,800 7.45

4.  นายสมบัติ พานิชชีวะ 50,000,000 5.11

5. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จ�ากัด 44,500,750 4.55

6.  นายสมพงษ์ เผอิญโชค 30,000,000 3.07

7.  นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 30,000,000 3.07

8.  นายวิสิฐ ตันติสุนทร 20,801,500 2.13

9.  นางปราณี เผอิญโชค 10,000,000 1.02

10. นายกริช เกียรติสุรนนท์ 9,770,000 1.00

อื่น ๆ  216,850,379 22.18

รวม 977,751,185 100.00

หมายเหตุ

1.	 นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	และครอบครัว	ประกอบด้วย

	 1.1		นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	ถือหุ้นจ�านวน	292,000,000	หุ้น	หรือร้อยละ	29.86

	 1.2	 นางสาวณลันรัตน์	นันท์นนส์	ถือหุ้นจ�านวน	85,967,356	หุ้น	หรือร้อยละ	8.79

	 1.3	 นายปิยวรรพ์ทา	ตรีเอนกวนิศ	ถือหุ้นจ�านวน	4,000,000	หุ้น	หรือร้อยละ	0.41
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิยวรรพ์ทา จ�ากัด ซึ่งถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ 27 ธันวาคม 2558

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ 1 8,196,000 99.95

2. นางสาวเกสณิชา กลิ่นขจร 2,000  0.02

3. นางภัสสรรักษ์ แซ่โหงว  2,000 0.02

รวม 8,200,000 100.00

หมายเหตุ

1.	 นายปิยวรรพ์ทา	ตรีเอนกวนิศ	เป็นบุตรของ	นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 495,550 99.1

2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ 1, 2 1,500 0.3

3. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ 1 1,500 0.3

4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ์ 1,500 0.3

รวม 500,000 100.00

หมายเหตุ

1.	 นางสาวณลันรัตน์	นันท์นนส์	นางสาววริศร์นลิน	สุภาสนันท์	เป็นกรรมการของบริษัท	เอ็มพีจี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

2.	 นางสาวณลันรัตน์	นันท์นนส์	เป็นบุตรสาวของ	นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 498,000 99.60

2. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 1 750 0.15

3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 1 750 0.15

4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ 1, 2 500 0.10

รวม 500,000 100.00

หมายเหตุ

1.	 นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	นางสาวณลันรัตน์	นันท์นนส์	เป็นกรรมการของบริษัท	เอ็มพีจี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

2.	 นางสาวณลันรัตน์	นันท์นนส์	เป็นบุตรสาวของ	นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	
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2. ข้อตกลงระหว่างกันของกลุม่ผู้ถอืหุน้ใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรือ่งท่ีมีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
-ไม่มี-

การออกหลักทรัพย์อื่น 

เมือ่วันที ่30 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 ของบรษิทัฯ มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ�านวน 

692,583,728 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน 692,583,728 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ�านวน 300,000,000 หุ้น

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) จ�านวน 292,583,728 หุ้น 

(ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (MPG-W2) จ�านวน 100,000,000 หุ้น 

โดยด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,570,334,913 บาท (หุ้นสามัญจ�านวน 1,570,334,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 

100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นสามัญท่ีได้รับการจัดสรรจากการขายให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุ้นต่อ 1 หน่วย 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตาม

ใบส�าคญัแสดงสทิธิ หุ้นละ 2.10 บาท (MPG-W2) และมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารลดทุนจดทะเบยีนของ บริษทัฯ จ�านวน 100,000,000 บาท จากเดมิ 

1,570,334,913 บาท เป็น 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�าออกจ�าหน่าย จ�านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท 

โดยได้ด�าเนินการจดทะเบยีนลดทนุจดทะเบยีนเป็น 1,470,334,913 บาท (หุ้นสามญัจ�านวน 1,470,334,913 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) เพ่ือจัดสรรให้กับ

ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 292,581,561 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น 

ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2558 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 1 มิถุนายน 2561 โดยในระหว่างปี 

ยังไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบ

ริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ

คณะผู้บริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 11 ท่าน โดยมีรายนามและจ�านวนการเข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ดังนี้
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รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวน 
การเข้า 

ร่วมประชุม / 
จ�านวน 

การประชุม
คณะ

กรรมการ
(ครั้ง)

จ�านวน 
เวลาที่ 
เข้าร่วม
ประชุม 
(ร้อยละ)

จ�านวน 
บริษัท 

จดทะเบียน
อื่น 

ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
กรรมการ

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 1 ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

2/7 28.5 3

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 5 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7 100 1

3. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 5 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

6/7 85.7 -

4. นายธะเรศ โปษยานนท์ 6 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/7 85.7 -

5. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง 5 กรรมการ, กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

7/7 100 -

6. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ 7/7 100 -

7. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

7/7 100 -

8. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 2 กรรมการ และกรรมการบริหาร 1/7 14.28 2

9. รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม 3 กรรมการ และกรรมการบริหาร 2/7 28.57 -

10. นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 7/7 100 -

11. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ 4 กรรมการ กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

และ เลขานุการบริษัทฯ

5/7 71.43 -
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หมายเหตุ

1.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2558	มีมติแต่งตั้งนายปกรณ์	มาลากุล	ณ	อยุธยา	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	โดยมีผลตั้งแต่

วันท่ี	30	มถุินายน	2558	แทนนางสาวรชยาทิพย์	วิจติรเวชการบญุ	ซึง่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอสิระก่อนครบวาระ	เมือ่วันท่ี	16	มถุินายน	2558	และได้รบัการเลอืก

ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	12	พฤศจิกายน	2558	จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	7/2558	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2558	แทน

นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	ที่ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2558

2.	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่5/2558	เมือ่วนัท่ี	29	มถุินายน	2558	มมีตแิต่งตัง้นายวิสฐิ	ตนัตสินุทร	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี	30	มถุินายน	

2558	แทนนางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558

3.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2558	มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุธรรม	อยู่ในธรรม	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่

วันที่	30	มิถุนายน	2558	แทนนางสาววริศร์นลิน	สุภาสนันท์	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558	

4.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2558	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2558	มีมติแต่งตั้งนางสาววริศร์นลิน	สุภาสนันท์	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	6	

สิงหาคม	2558	แทนนายปรีชา	ธรรมพิภพ	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2558

5.	 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งนายนรินทร์	 โอภามุรธาวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	

และนางทัธนา	รอดโพธิ์ทอง	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

6.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	มีมติแต่งตั้งนายธะเรศ	โปษยนนท์	ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แทน	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate 

Governance Policy)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ 

3. ควบคุมก�ากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง

ดังต่อไปน้ีซึง่คณะกรรมการต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ก่อนการด�าเนนิการ ได้แก่ เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้อนุมตัขิองทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น

มาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ การเพ่ิมทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก�าหนด

4. จดัให้มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิซึง่จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป และผ่านการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถือได้ ซึง่คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ โดยจดัท�ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทางการเงนิในรายงาน

ประจ�าปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

5. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล 

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

7. จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่พียงพอและมปีระสทิธิผล โดยให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบ 

การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

รายนามคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน 

3. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการ และ

รักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ และ

รักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานขายและการตลาด

5. นางกนกธิป  สาครวาสี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

หมายเหตุ

ผู้บริหารล�าดับที่	1-5	เป็นผู้บริหารตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

1.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างฝ่ายบริหาร	โดยแต่งตั้งนางกิตต์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	เป็นประธาน

บริหาร	และแต่งตั้ง	นางสาวณลันรัตน์	นันท์นนส์	เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559	เป็นต้นไป

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการ

ในปัจจุบัน ดังนี้

1. มีอ�านาจอนุมัติ และมอบอ�านาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการท�ารายการอื่น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 

ซึง่อ�านาจการอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นการอนมุตัริายการปกตทิัว่ไปทางการค้า มวีงเงนิใน แต่ละรายการไม่เกนิ 15 ล้านบาทหรอืเทียบเท่า โดยวงเงนิ 

ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

2. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเป็น ผู้ค�้าประกัน หรือการช�าระเงินเพ่ือ

การด�าเนินธุรกิจตามปกตขิองบรษิทัฯ มวีงเงนิในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาทหรอืเทียบเท่า โดยวงเงนิดงักล่าวให้เป็นไปตามระเบยีบอ�านาจ

อนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งน้ีวงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และอ�านาจการบริหารงานให้คณะกรรมการบริหาร

4. ด�าเนินการ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบริษทัฯ และไม่รวมถึงการมอบอ�านาจให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ

บรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย ซึง่การตกลงเข้าท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หรอืรายการเก่ียวกับการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรือบริษทั

ย่อยตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ
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CHIEF INFORMATION  
TECHNOLOGY OFFICER 

กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

CHIEF MARKETING  
OFFICER 

กลุ่มงานขายและการตลาด

CHIEF OPERATING  
OFFICER 

กลุ่มงานปฏิบัติการ

CHIEF FINANCIAL  
OFFICER 

กลุ่มงานบริหารบัญชี/การเงิน

RISK MANAGEMENT COMMITTEE 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

INTERNAL CONTROL AND AUDIT 
ส�านักระบบควบคุมภายใน

SECRETARIAL OFFICE 
ส�านักงานคณะกรรมการ

INVESTOR RELATIONS 
ส�านักลงทุนสัมพันธ์

AUDITORS 
ผู้สอบบัญชี

SHAREHOLDERS 
ผู้ถือหุ้น

AUDIT COMMITTEE 
คณะกรรมการตรวจสอบ

BOARD OF DIRECTORS 
คณะกรรมการบริษัท

EXECUTIVE COMMITTEE 
คณะกรรมการบริหาร

EXECUTIVE CHAIRMAN 
ประธานบริหาร

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*	ปรับปรุง	ณ	วันที่	1	มีนาคม	2559

ผังองค์กรของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)*
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เลขานุการบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว วริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับ บริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือให ้

การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14  

ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัทฯ
1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล 

ในการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

2. ดแูลและตดิตามให้คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการมกีารปฏิบตัติามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบปฏบิติัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหลกัการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการทราบ

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก�ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ ตันติสุนทร นายสุธรรม อยู่ในธรรม นางสาวณลันรัตน์ 

นันท์นนส์ นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท1

หมายเหตุ

1	 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2558	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2558



65 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1)  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และ อยู่ในระดับท่ีเปรียบเทียบ

ได้กับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ  

รวมเป็นเงิน 2,373,701 บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน

กรรมการ

บริษัท

ค่า

ตอบแทน

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน

รวม  

(บาท : ปี)

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 1 ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

77,887 - 77,887

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 5 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

250,000 80,000 330,000

3. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 5 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

240,000 30,000 270,000

4. นายธะเรศ โปษยานนท์ 6 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

240,000 30,000 270,000

5. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง 5 กรรมการ, กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน

170,000 - 170,000

6. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ 170,000  - 170,000

7. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

407,391 - 407,391

8. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 2 กรรมการ และกรรมการบริหาร  60,278 - 60,278

9. รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม 3 กรรมการ และกรรมการบริหาร  70,278 - 70,278

10. นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 170,000 - 170,000
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รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน

กรรมการ

บริษัท

ค่า

ตอบแทน

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน

รวม  

(บาท : ปี)

11. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ 4 กรรมการ กรรมการบริหาร  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

และ เลขานุการบริษัทฯ

136,479 - 136,479

กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

1. นางสาวรชยาทิพย์ วิจิตรเวชการบุญ กรรมการอิสระ 85,833 - 85,833

2. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร 77,500 - 77,500

3. นายปรีชา ธรรมพิภพ กรรมการ 78,056 - 78,056

รวม 2,233,701 140,000 2,373,701

หมายเหตุ

1.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2558	มีมติแต่งตั้งนายปกรณ์	มาลากุล	ณ	อยุธยา	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	โดยมีผลตั้งแต่

วันที่	30	มิถุนายน	2558	แทนนางสาวรชยาทิพย์	วิจิตรเวชการบุญ	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2558

	 และได้รับการเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี	 12	พฤศจิกายน	2558	จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งท่ี	 7/2558	 เมื่อวันที่	 11	

พฤศจิกายน	2558	แทนนางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	ที่ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2558

2.	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่5/2558	เมือ่วนัท่ี	29	มถุินายน	2558	มมีตแิต่งตัง้นายวิสฐิ	ตนัตสินุทร	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี	30	มถุินายน	

2558	แทนนางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558

3.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2558	มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุธรรม	อยู่ในธรรม	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่

วันที่	30	มิถุนายน	2558	แทนนางสาววริศร์นลิน	สุภาสนันท์	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558	

4.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งท่ี	 6/2558	 เมื่อวันท่ี	 5	 สิงหาคม	 2558	มีมติแต่งตั้งนางสาววริศร์นลิน	 สุภาสนันท์	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลต้ังแต่	

วันที่	6	สิงหาคม	2558	แทนนายปรีชา	ธรรมพิภพ	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2558

5.	 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งนายนรินทร์	 โอภามุรธาวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	

และนางทัธนา	รอดโพธิ์ทอง	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

6.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	มีมติแต่งตั้งนายธะเรศ	โปษยนนท์	ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แทน	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่ได้

รับค่าตอบแทน
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2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจ�านวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในล�าดับ ข้ันเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4  

ซึ่งรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี รวมจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

รายการ จ�านวนราย จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือน 6* 9,603,666.67

โบนัส 4 460,000.00

รวม 10,063,666.67**

	*	ในระหว่างปีมีผู้บริหารลาออก	1	ราย

	**	ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ซึ่งในปี	2558	เท่ากับ	2.37	ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

1)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  - ไม่มี –

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

รายการ จ�านวนราย จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 3 118,800.00

เงินสมทบประกันสังคม 5 39,000.00

รวม 157,800.00

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีบุคลากรจ�านวน 254 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี้ 

สังกัด จ�านวน (คน)

ส�านักงานบริหาร 4

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก) 18

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ์ 15

สายงานบริหารงานกลาง

- ส�านักงาน 60

- คลังสินค้า 26

พนักงานสาขา 131

รวม 254
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ลักษณะผลตอบแทน
	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน* ปี 2558

เงินเดือนและโบนัส 56.91

สวัสดิการ 2.51

อื่นๆ 15.80

รวม 75.22*

* ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในปี 2558 เท่ากับ 2.37 ล้านบาท

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายในการสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายในการจ้างพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการทาง

ธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในก่อน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจการท�างาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการหาความจ�าเป็นในการฝึก

อบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ เช่น

• หลักสูตรด้านการบริหาร เช่น ภาวะผู้น�า การเป็นนักจัดการและบริหารที่ดี เป็นต้น

• หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการขายและบริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น

• หลักสูตรด้านทั่วไป เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดในการใช้เงิน

จ�านวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ และตามขอบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. 

ก�าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินก�าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่มิให้

จ่ายเงินปันผลใดๆ”

ทัง้นีใ้นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติให้งดจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 

2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะน�าเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร และผูถื้อหุน้ ท่ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ ให้ความส�าคญั

ต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย

และจรยิธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของบรษิทัฯ อันจะน�าไปสูค่วามเจรญิเตบิโต และเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นระยะยาว โดย

ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเคียงกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) 

และข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC) และ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555” 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจ�าปี

และสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

และคณะผู้บริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 11 ท่าน โดยมีรายนามและจ�านวนการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกท่าน ล้วนแต่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมี

ประสบการณ์ด้านบญัชหีรอืการเงนิ นอกจากนียั้งเป็นกรรมการอสิระ และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามและจ�านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังนี้ 
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ1 ต�าแหน่ง

จ�านวนการ

เข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุม 

(ครั้ง)

จ�านวนเวลาที่

เข้าร่วมประชุม (ร้อย

ละ)

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 1 กรรมการตรวจสอบ 3/4 75

3. นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 75

หมายเหตุ

1.	 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งนายนรินทร์	 โอภามุรธาวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	

และนางทัธนา	รอดโพธิ์ทอง	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด และต้อง

2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ ท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบ-การเงินได้

5. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวม

ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3 ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ หากพบ

รายการหรอืการกระท�าทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเพ่ือ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริหาร ต�าแหน่ง

จ�านวนการ

เข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุม 

(ครั้ง)

จ�านวนเวลา 

ที่เข้าร่วมประชุม 

(ร้อยละ)

1. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร 6/6 100

2. นายวิสิฐ ตันติสุนทร1 กรรมการบริหาร 3/6 50

3. รองศาสตราจารย์สุธรรม  อยู่ในธรรม1 กรรมการบริหาร 3/6 50

4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ กรรมการบริหาร 6/6 100

5. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ กรรมการบริหาร 6/6 100

หมายเหตุ

1.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2558	มีมติแต่งตั้งนายวิสิฐ	ตันติสุนทร	และรองศาสตราจารย์สุธรรม	อยู่ในธรรม	ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2558	
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทนุและขนาดรายการ

ในปัจจุบัน ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และอ�านาจการบรหิารงาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

อนุมัติ

2. มอี�านาจอนุมตั ิและมอบอ�านาจช่วงอนมุตักิารเบกิจ่ายเพ่ือจดัซือ้จดัจ้างซึง่ทรพัย์สนิ บรกิาร และการท�ารายการอืน่ เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ ซึง่

อ�านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงิน

ดงักล่าวให้เป็นไปตามระเบยีบอ�านาจอนุมตัแิละด�าเนินการของบรษิทัฯ ซึง่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว ทัง้น้ีวงเงินดังกล่าว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

3. มอี�านาจพิจารณาอนุมตักิารกู้หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ รวมถึงการเป็นผูค้�า้ประกันหรอืการช�าระเงนิเพ่ือการด�าเนิน

ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติ

และด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร และการบรหิาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนกังานบรษิทัฯ

5. มีอ�านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในต�าแหน่งที่ไม่สูงกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

และไม่รวมถึงการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีก�าหนดตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายนามดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ต�าแหน่ง

จ�านวนการ
เข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุม 
(ครั้ง)

จ�านวนเวลาที่เข้าร่วม
ประชุม  
(ร้อยละ)

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100

2. นายธะเรศ โปษยานนท์ 1 กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100

3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100

4. นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 100

หมายเหตุ

1.		 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งนายธะเรศ	 โปษยนนท์	 ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงแทน	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีแผนการจัดการความเสี่ยงท่ี

เหมาะสม

3. ก�ากับดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสีย่งประสบความส�าเรจ็ในระดบัองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุง่เน้นเพ่ิมการให้ความส�าคญั

และค�านึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังมีการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการ

ปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6. รายงานการก�ากับผลการประเมนิความเสีย่ง และการด�าเนินงาน เพ่ือลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจ�า ในกรณีทีม่เีรือ่งส�าคัญ

ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน
ต�าแหน่ง

จ�านวนการ

เข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุม 

(ครั้ง)

จ�านวนเวลาที่เข้าร่วม

ประชุม 

(ร้อยละ)

1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ 3/3 100

2. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการสรรหาฯ 3/3 100

3. นายธะเรศ โปษยานนท์1 กรรมการสรรหาฯ 2/2 100

4. นายวิสิฐ ตันติสุนทร1 กรรมการสรรหาฯ 1/3 100

หมายเหตุ	

1.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2558	มีมติแต่งตั้งนายธะเรศ	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	และนายวิสิฐ	ตันติสุนทร	กรรมการ	ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2558

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ท�าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอดต�าแหน่งเพ่ือสรรหาบุคคลท่ี

เหมาะสมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีต�าแหน่งว่างลง 

2. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพ่ือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
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4. มีอ�านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

6. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิารระดบัสงู ทีป่รกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ ทีค่ณะ

กรรมการแต่งตั้ง

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับ

สูงสุด และ ท�าหน้าที่สรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุด แทนต�าแหน่งที่

ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นล�าดับต่อไปแล้วแต่กรณี 

1. กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการอิสระ ต�าแหน่ง

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 1 กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการ

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 1 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 1 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4. นายธะเรศ โปษยานนท์ 2 กรรมการ, กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

5. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง 1 กรรมการ, กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

หมายเหตุ	

1.	 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งนายนรินทร์	 โอภามุรธาวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	

และนางทัธนา	รอดโพธิ์ทอง	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

2.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	มีมติแต่งตั้งนายธะเรศ	โปษยนนท์	ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แทน	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป
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ท้ังน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 

ฉบับประมวล) และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน

มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดแนวทางไว้ คือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่

สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะ

ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง  

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกต ิเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ 

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สัญญามภีาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ต้ังแต่ร้อยละ3 ของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี

การค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 

2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคุมบรษิทั และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมนัีย ผูม้อี�านาจ

ควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกับกิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมนัียในห้างหุน้ส่วน  

หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอสิระท่ีมลีกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ค�าว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากส�านกังานสอบบญัช ีหรอืผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี ให้เป็นผูล้งลายมอื

ชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน

มูลค่าที่ก�าหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์

ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีไว้ในแบบ

รายงาน 56-1 รายงานประจ�าปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

 (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

 (ข) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวน

คณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต�าแหน่ง และกรรมการซึ่งจะพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งจะต้องได้

รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกต้ังในครัง้นัน้ 

ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกเหนอืไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบคุคล

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีเข้ามาแทนเท่านั้น โดยมติของคณะกรรมการ

ดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และประกาศ

ให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาด หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะได้

จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย

อน่ึง ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือรับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ โดยก�าหนดช่วงเวลารบัเรือ่งตัง้แต่วันท่ี 14พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 และ

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการให้สิทธิดังกล่าวในปีนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ก�าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์ความ

สามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
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1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

3. มีประวัติการท�างานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการของหน่วยงาน

4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มท่ี สามารถเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม�่าเสมอ โดยด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

5. มีอายุและประสบการณ์การท�างานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเกื้อกูล

การด�าเนินงานของบรษิทัฯ โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 บรษิทั ซึง่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ ทัง้นีใ้นการบรหิารงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจนั้นๆ เข้าไปท�าหน้าท่ีในการบริหารงาน 

ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรพัย์ต่อส�านกังานก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัส่งส�าเนารายงานดงักล่าวให้แก่บรษิทัฯ ในวันเดยีวกับวันท่ีส่งรายงาน

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน

เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็นวินัยที่เคร่งครัด หากผู้บริหารหรือพนักงาน

คนใดกระท�าผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

บริษทัฯ มนีโยบายในการควบคมุมใิห้บคุลากรน�าข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผูอ้ืน่ รวมถึงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนโดยบรษิทัฯ มนีโยบาย

และวิธีการดูแลผู้บริหารดังนี้

1) ให้ความรูแ้ก่กรรมการรวมถึงผู้บรหิารฝ่ายต่างๆ รบัทราบเก่ียวกับหน้าท่ีทีต้่องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบตุรทีไ่ม่บรรลุ

นิติภาวะ รวมถึงบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2) ก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

จัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ัน จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ

ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ท้ังนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล

ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บรษิทัฯ ได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด ซึง่ก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนด

จ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอย่าง ถ่ีถ้วน ท้ังในเรือ่งของความเชีย่วชาญ มาตรฐาน ในการท�างาน 

และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้วน�าเสนอต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาน�าเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ให้เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยในปีท่ีผ่านมามีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส�าหรับค่าบริการอื่น (Non 

Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจาก ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไม่มีการ

ควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 

2 บรษิทั คอื บรษิทั โซลเมท อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด และบรษิทั เอม็พีจ ีเอนเนอร์ย่ี จ�ากัด ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิบรษิทัละ 55,000 บาท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ ส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเทียน

ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเคียงกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) 

และข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC) และ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งปรับปรุงโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบต่อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสทิธิของผูถื้อหุน้ จงึได้ก�าหนดแนวทางต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้มัน่ใจว่าได้รบัการคุม้ครองสทิธิขัน้พ้ืนฐาน 

อนัได้แก่ สทิธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุ้น สทิธิในการได้รบัเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใดๆ จากบริษทั สิทธิในการได้รบัข้อมลูข่าวสารจากบรษิทัอย่าง

ไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการลงคะแนนเรื่องส�าคัญๆ เป็นต้น ดังนี้

1.1 จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวันประชมุ และลงประกาศ ในหนงัสอืพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อย

กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือ

มอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่

ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมด้วย เพ่ือรักษาสิทธิในการเข้า

ประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ว

เสรจ็ โดยมกีารอ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ โดยจดัประชมุในวันท�าการปกต ิณ ส�านกังาน

ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก  

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 บริษัทฯ จะน�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมกันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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1.2 ก่อนเริม่การประชมุผูถื้อหุ้นทกุครัง้ ประธานกรรมการได้จดัให้มกีารชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบรษิทัฯ ได้แสดงขัน้ตอนการ

นบัคะแนน และแสดงสรปุผลคะแนนทกุวาระอย่างชดัเจนในห้องประชมุ ท้ังนีบ้รษิทัฯ ให้สทิธิผูถื้อหุน้ทีม่าร่วมประชมุภายหลงัเริม่การประชมุ

แล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ

1.3 ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให ้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามในที่ประชุม ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติ ที่ประชุมในแต่ละวาระ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้ง ผู้บริหารบริษัทฯ จะอยู่ตอบค�าถามปลีกย่อยจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกราย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลัก

เกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ด้วย

1.4 กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชมุผูถื้อหุ้น โดยกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยทีร่บัผดิชอบเฉพาะเรือ่งต่างๆ จะร่วมชีแ้จง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย 

1.5 จัดให้มีการบันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบที่ส�าคัญให้ครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้

ท่ีประชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติ และจ�านวน

คะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถูกต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ด้วย

ส�าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยประธานกรรมการท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

มกีารชีแ้จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้บตัรลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน และผลคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจนเป็นท่ีพอใจของผู้ถือหุ้น โดยได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน และไม่มกีารเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมกีารเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละ

วาระการประชุมภายในวันประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยืฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการ 

ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1.  คุณกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  คุณจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  คุณธะเรศ  โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

4.  คุณทองอยู่  ถาวรสกุลชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ

   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน

5.  คุณณลันรัตน์ นันท์นนส์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ

   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานขายและการตลาด

6.  คุณรชยาทิพย์  วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ 

7.  คุณทัธนา  รอดโพธิ์ทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

8.  คุณวิทูร  มโนมัยกุล  กรรมการ

9. คุณปรีชา  ธรรมพิภพ กรรมการ

10. คุณวริศร์นลิน  สุภาสนันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
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ทั้งนี้มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านเนื่องจากอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คือ คุณนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

อสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยได้มอบหมายให้คณุธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ท�าหน้าที่แทน 

โดยในการลงคะแนนในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จดัให้มกีารลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการ

ประเมนิการจดัประชมุผูถื้อหุน้ประจ�าปีของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และส�านักงาน ก.ล.ต. ท่ีต้องการให้มกีารนับคะแนน

จากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จ�านวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จึงหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และ

ขณะท่ีมกีารนบัคะแนนจากบตัรลงคะแนนในห้องประชมุ บรษิทัฯ ได้เก็บบตัรลงคะแนน ทัง้ท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระน้ีในห้องประชมุ เพ่ือ

รวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลงัจบการประชมุ โดยเก็บบตัรลงคะแนนทีไ่ม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงก่อน เมือ่ครบแล้วจงึเกบ็บตัรลงคะแนนทีเ่หน็ด้วย 

นอกจากนี้มีการน�าเสนอประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการในรูปแบบ Power Point เป็นรายบุคคลให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

ส�าหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mangpong.

co.th และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.6 จดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุน้อย่างสม�า่เสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ สือ่สิง่พิมพ์ต่างๆ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

1.7 มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและดแูลให้มกีารปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุ้นทกุราย ซึง่รวมถึงผูถื้อหุ้นส่วนน้อยและ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

2.1 ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ส�าหรับกรณีที่มีความจ�าเป็นต้อง

เสนอวาระเป็นพิเศษในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวกับกฎหมาย หรือข้อก�าหนดของบริษัทฯ ที่ต้องได้รับการ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จ�านวน 1 ครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และจัดประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น จ�านวน 2 ครั้งในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 และ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

2.2 ให้สทิธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนในการพิจารณาเรือ่งทีเ่สนอมาอย่างชดัเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของบรษิทั

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน 

2.3 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น โดยก�าหนดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาของบรษิทัฯ ผ่านคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชดัเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้าก่อนวันประชมุอย่างน้อย 4 เดือน โดยในทีป่ระชมุ บรษิทัฯ จะได้จดัให้มกีารลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย  

อนึ่ง ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก�าหนดช่วงเวลารับเร่ืองตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 

2559 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งน้ีจากการให้สิทธิดังกล่าวในปีน้ี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม

และชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

2.4 สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมสีทิธิในการเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีงอย่างเท่าเทยีมกัน โดยการเสนอรายชือ่กรรมการอสิระอย่างน้อย 

1 ท่าน ตลอดจนหนังสอืมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก�าหนดการลงคะแนนเสยีงได้เอง เพ่ือเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ

หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

http://www.mangpong.co.th
http://www.mangpong.co.th
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2.5 ด�าเนนิการประชมุผูถื้อหุ้นตามล�าดบัวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชมุ และมนีโยบายทีจ่ะไม่เพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อ

หุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

2.6 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกเป็นแต่ละวาระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน

ได้ตามที่เห็นสมควร โดยในท่ีประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพ่ือน�าคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วง

หน้าแล้วในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ดังนั้น หาก

กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุมในวาระใดก็จะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีมติไม่เห็นด้วย เพื่อน�าคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง

ที่มีมติแบบเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดย ประธานในท่ีประชุมได้จัดให้มีการชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับ

คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม 

2.7 เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น บรษิทัฯ ได้มกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน โดยก�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิาร รายงานการเปลีย่นแปลง

การถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่

ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้

รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของ

ข้อมลูใดๆ และไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็นวนัิยทีเ่คร่งครัด 

หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระท�าผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิก

จ้าง

ทั้งนี้ในระหว่างปีท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่า มีการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล

ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายนอกและภายใน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ 

คูแ่ข่ง สังคม รวมถึงภาครฐัและหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง พนักงาน ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เน่ืองจากบรษิทัฯ ตระหนกัดีว่าความสมัพันธ์

และความร่วมมอืท่ีดีระหว่างบรษิทัฯ กับผู้มส่ีวนได้เสยี เป็นปัจจยัทีจ่ะสนบัสนุนให้บรษิทัฯ สามารถเจรญิเตบิโตได้อย่างย่ังยืน โดยบรษิทัฯ จะปฏิบติั

ตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญได้

ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์

สงูสดุของผูถื้อหุ้น ผูบ้รหิารและพนกังานให้ความส�าคญักับการให้สารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่เลอืกปฏิบตั ิบรษัิทฯ มข้ีอก�าหนดห้ามกรรมการ

และผู้บริหารซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศ งบการเงิน ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ถือ

ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 

3.2 ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสม

ผล และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความ

รับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ

3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต เปิดโอกาสให้แก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมของบริษัทฯ และคู่ค้า

3.4 คู่แข่ง เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก และมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จ�าหน่ายด้ววย โดยในอนาคตมีแผนที่จะจ�าหน่ายใน

ลักษณะขายส่ง บริษัทฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป็นเสมือนผู้ร่วมค้า และปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวหา

คู่แข่งในทางมิชอบ อันเป็นการกระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายชื่อเสียง โดยปราศจากข้อมูลที่อ้างอิงได้

3.5 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ

พนกังานทกุระดบัชัน้อย่างต่อเนือ่ง อาท ิมกีารจดัอบรมพนักงานขายเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใ้นตวัสนิค้าและพัฒนาทักษะการขาย ท้ัง ณ ส�านกังาน

ใหญ่ และแบบสญัจรอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ มกีารจดัอบรมหลกัสตูรคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่พนกังาน เป็นต้น บรษิทัฯ 
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จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงิน

สวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดให้มี

ห้องออกก�าลังกายส�าหรับพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและ

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดทิศทางและพัฒนาการท�างานของบริษัทฯ และให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท�างาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงาน

3.6 สังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะจ�าหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง มี

คณุภาพและมาตรฐานท่ีด ีได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เพ่ือให้ผูบ้รโิภคได้รบัสิง่ทีด่ ีนอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้ก่อตัง้ “มลูนิธิแมงป่อง

ปันน�้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ต้นปี 2549 โดยมีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่ง

เป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดหน่วยรถรับบริจาคโลหิตมาให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก 

เป็นประจ�าทุกๆ 3 เดือน ณ Mangpong Avenue, การด�าเนินโครงการเติมฝันปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเลี้ยงอาหารกลาง

วันและมอบทุนการศกึษาให้แก่เดก็ๆ การบรูณะซ่อมแซมห้องสมดุโรงเรยีน การจดัโครงการเลีย้งอาหารกลางวันแก่คนชรา การบรูณะอาคาร

สถานที่ราชการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การหาทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ เป็นต้น  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งในลักษณะการเป็นผู้น�าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของส�านักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กับ

เด็กๆ และผู้สนใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่วมกับส�านักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น  

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการด�าเนินการในแต่ละปีไว้ในรายงานประจ�าปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม”

3.7 การต่อต้านการทุจรติ การคอรปัชัน่ บรษิทัฯ มนีโยบายในการต่อต้านการทจุริต การคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ในระดบัองค์กรและระดับชาติ 

หากมีการทุจริตภายในองค์กรบริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็นการ

ย�้าเตือนและปลูกจิตส�านึกไม่ให้เกิดการทุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอรัปชั่นในระดับชาติ ดังจะเห็นได้

จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2555 ซึ่งจัดโดยส�านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ใน

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ส�านกังาน ป.ป.ช.) ซึง่บรษิทัฯ ยังยดึถือต่อนโยบายดงักล่าวอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลการประเมิน Anti Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสู่

ระดับที่ก้าวหน้าต่อไป

3.8 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดช่องทางการรับเรื่องเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อ

เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mangpong.co.th ซึ่ง

ผู้ที่ท�าหน้าที่รับร้องเรียนในช่องทางนี้คือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือติดต่อโดยตรงมายังคุณณลันรัตน์ นันท์นนส์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

และการตลาด ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 081-969-9665 เพ่ือบรษิทัฯ จะน�าไปเป็นข้อมลูในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ตลอดจนปรบัปรงุคุณภาพ

การให้บริการและ/หรืออื่นๆ โดยผู้ท�าหน้าที่รับร้องเรียนทั้ง 2 ช่องทางมีหน้าที่จะต้องสรุปรายงานข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และหากข้อร้องเรียนใดที่เกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะต้องน�าเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะ

กรรมการบริษัทฯ ตามล�าดับ เพื่อด�าเนินการต่อไปทันที

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรียนให้เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

และผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับทั้งร้องเรียนและค�าชมเชย ในเรื่องการบริการของพนักงานสาขา ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญ

ต่อข้อร้องเรียนและค�าชมเชยดังกล่าว ส�าหรับข้อร้องเรียน ฝ่ายจัดการได้มีการตรวจสอบ และด�าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ด้วยวิธี

การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนตักเตือน ลงโทษ พนักงานท่ีกระท�าความผิด ส�าหรับค�าชมเชย ฝ่ายจัดการ ก็ได้มีการชมเชยพนักงานและ

ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างขวัญก�าลังใจให้กับพนักงาน
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน รวดเร็ว และให้ความส�าคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะกระท�าได้โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นทางการ คือ นางสาวสุภาวดี ธีระพรสถาน

นท์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และผู้

ถือหุ้น 

ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น โดยในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทาน

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น และจัดท�า

ขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชทีีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินจิอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มี

การด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียง

พอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั ท้ังน้ีบรษิทัฯ 

มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดง

ไว้ในรายงานประจ�าปี ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ�าปี 

ส�าหรบัข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิน้ัน บรษิทัฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างเงนิทนุ รายการระหว่างกัน ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ค่า

สอบบัญชี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี และเปิดเผยประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร การฝึกอบรม

และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะ

กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ จ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู การ

ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 

ในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” 

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะน�าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ งบการเงินรายไตรมาส หนังสือ

เชิญประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูล

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ (โทร. 0-2514-7999 ต่อ 5514 หรือ email : ir-mpg@mangpong.co.th) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ

ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป อีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการท�างานของฝ่าย

จัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางไว้ดังนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่

5.1.1 คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 5 ท่าน กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร

อีก 5 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน 
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5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

5.1.3 คณะกรรมการบริหารจ�านวน 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1.4  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจ�านวน 4 ท่าน ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 ท่าน ผูบ้รหิารใน

สายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.1.5  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ�านวน 4 ท่าน ซึง่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยประกอบด้วยกรรมการอสิระ

จ�านวน 3 ท่าน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5.2 คุณสมบัติผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2558 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2558 ได้ก�าหนดคณุสมบตัผิูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไว้ดังนี้

5.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.2.2 มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

5.2.3 มีประวัติการท�างานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ ผู้มีอ�านาจในการจัดการของหน่วยงาน

5.2.4 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม�่าเสมอ โดยด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 

5 บริษัท

5.2.5 มีอายุและประสบการณ์การท�างานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบุอยู่ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 อยู่แล้วให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

รวมถึงได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไว้ใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” 

ตามล�าดับ

5.3 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ ตลอดจนก�ากับดแูลควบคมุ

ฝ่ายบรหิารให้ด�าเนินการเป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และ

ความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผูถื้อหุน้ และยังได้จดัให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน รวมถึงการตดิตามการด�าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ

นอกจากนี้คณะกรรมการมีการ

ก�ากับดแูลให้คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการด�าเนินการตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ และมกีารปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ โดยล่าสดุ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้มีการปรับปรุงขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบรหิารของ บรษิทัฯ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมตักิารลงทุนท่ีไม่เกิน 25 ล้านบาท และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

มีอ�านาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการท่ีต้องขอความเห็นจาก

ผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ส�านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และความอิสระของประธานกรรมการ จึงได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะ

ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
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5.5 การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีการก�าหนดบทบาทและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย

และทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมท้ังก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ี

ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะท่ีฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการ

ก�าหนด โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และอ�านาจการบริหารงาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ อนมุตั ิและมกีารก�าหนดขอบเขตและอ�านาจการอนุมตัไิว้อย่างชดัเจน ซึง่หากเกินอ�านาจของฝ่ายจดัการ ก็จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.6 เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของ เลขานุการบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นผู้ที่ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตัท่ีิด ีรวมถึงดแูลให้มกีารด�าเนินการตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีรวมท้ังตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายและ

ข้อแนะน�าของคณะกรรมการบรษิทัฯ ก�ากับดแูลให้บรษิทัฯ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการปฏบิติัตามข้อกฎหมายและระเบยีบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

อนัได้แก่ พระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด ข้อบงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ พ.ศ. 2542 และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวข้อง 

ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว วริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ อีกต�าแหน่งหนึ่ง 

5.7 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.7.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรมาตัง้แต่รายงานประจ�าปี 2547 

ซึง่เป็นปีท่ีบรษิทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก และมกีารทบทวนปรบัปรงุอยู่เป็นประจ�า และมกีาร

เผยแพร่ในรายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 นอกจากน้ียังให้ความส�าคญักับการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการก�ากับดแูลกิจการ ทีด่อีย่างต่อเนือ่ง ทัง้น้ี คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรอืสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอืส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพย์

เป็นผู้จัด ทั้งหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และได้น�าความรู้ที่

ได้รับมาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   

 ดังจะเหน็ได้ว่า บรษิทัฯ สามารถพัฒนาการปฏบัิตงิานจนสามารถได้รับความส�าเร็จจากทัง้ 2 โครงการส�าคัญ คอื ได้รับการประเมนิ

ผล อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2551 และ ได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ถึง “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง” จาก

โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจ�าปี ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วม

กับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับ

การประเมนิจากโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยอยู่ในระดบั “ด”ี และโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุ

สามัญประจ�าปี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  

 ส�าหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนิน

การปฐมนเิทศเพ่ือแนะน�าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนนิธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ เป็น

ผู้ด�าเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่เป็นประจ�าทุกเดือน 
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5.7.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบ

การเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียง

พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมี

เหตผุลว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกับคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน และ

ทุกท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินได้ ส�าหรบั ความเหน็ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

5.7.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

 บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส�าคญัของระบบควบคมุและการตรวจสอบภายใน โดยได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่รายงาน

ตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ถือเป็นการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการก�าหนด

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและฝ่ายปฏิบตักิารอืน่ๆ แยกออกจากผูต้ดิตามประเมนิผลเพ่ือให้มกีารถ่วงดลุและตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพ่ือพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

5.7.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมนิปัจจยัความเสีย่ง ตลอดจนจดัให้มมีาตรการบรหิารความ

เสีย่งเพือ่ลดความเสี่ยง และมีการตดิตามการปฏบิัตติามแผนการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และรายงานในแบบประเมนิความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนกัถึงความส�าคญัต่อนโยบายบรหิารความเสีย่ง จงึมมีติแต่ง

ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามทีไ่ด้มกีารเปิดเผยไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการ

5.7.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ  

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อภารกิจในการด�าเนินงาน จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารท่ีจะต้องมต่ีอ Stakeholder ทกุส่วน จงึได้จดัท�าข้อพึงปฏิบตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน 

ซึง่ผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการแล้ว และได้จดัพิมพ์ตลอดจนให้ความรูแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีตาม

ภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรม

ธุรกิจ

5.7.6 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่ เก่ียวโยงกัน และได้พิจารณา

ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืนท�ารายการกับบคุคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอยีด มลูค่า

รายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจ�าเป็น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ใน

หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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5.8 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็น แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 

โดยมกีารก�าหนดวาระการประชมุชดัเจน และมกีารส่งหนังสอืเชญิประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ และมกีารจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการและผูเ้ก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านให้ความส�าคัญกับการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ส�าหรับจ�านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ในหัวข้อ “คณะกรรมการบรษิทั” แล้ว

5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

5.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย   

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั 

และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความ

เหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ตลอดจนได้ท�าการเปรียบเทียบกับ

บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอตุสาหกรรมเดยีวกัน และเปรยีบเทยีบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดรายได้ 

และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามล�าดับ

5.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก�าหนด ทัง้น้ี

ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว  

 ท้ังน้ีรายละเอียดจ�านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารประจ�าปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 

หรือหากสามารถก�าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีก

ท่ีต้องการความเชีย่วชาญและความเข้าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไม่ได้มกีารก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ 

เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ น้ันมีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างย่ิงต่อการก�าหนดนโยบาย 

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้ค�าแนะน�าต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวด

ฟื้นฟูกิจการและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประสบความส�าเร็จ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 

กม็ิการเปิดเผยข้อมูลวันที่ที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในวาระปัจจุบัน ไว้ในรายงานประจ�าปี ไว้ในหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดว่าในการประขุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่ง

กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งนีจ้ะเป็นกรรมการทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุ โดยบริษทัฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอชือ่บุคคลผูม้คีณุสมบตัิ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มิได้

ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะน�าในเรื่องการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังมี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ของทุกปี

บริษัทควรมีการจัดตั้ง CG Committee แม้ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee ขึ้น แต่อย่างไร ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบ

ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็น

ประจ�า ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากณะกรรมการบริษัทฯ
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บทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคูไ่ปกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการ

ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้าง

ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

ด้วยเจตนารมณ์ในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง

แท้จริง บริษัทฯ จึงก่อตั้ง ”มูลนิธิแมงป่องปันน�้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่

ต้นปี 2549 และด�าเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพ่ือเป็นสาธารณ 

ประโยชน์ อนัน�าไปสูก่ารสร้างความเจรญิก้าวหน้าท่ีก้าวไปพร้อมกับการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา 

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบาบายท่ีจะพัฒนาการด�าเนินการด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมไปสู ่ CSR In process จึงใช้แนวทางความ  

รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความ

เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การ

ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดแูล

รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็น

ส�าคัญในการด�าเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง 

สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้จดัท�าข้อพึงปฏิบตัจิรยิธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏบิติัหน้าทีต่ามภารกิจของบรษิทัฯ และยึดหลกัการในการปฏบิตัหิน้าที่

ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

กระบวนการจัดท�ารายงาน

บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะใช้แนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกจิการ

ท่ีจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ

พัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรบัอย่างกว้างขวาง และครอบคลมุทุกประเดน็ ซึง่จะช่วยให้บริษทัฯ 

สามารถพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้

ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิตัด้ิวยความซือ่สตัย์ 

สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนไทย ปี 2555

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัชาต ิหากมกีารทจุรติภายในองค์กรบรษิทัฯ 

จะด�าเนินการลงโทษสงูสดุ และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตขุอง

การลงโทษนัน้ เพ่ือเป็นการย�า้เตอืนและปลูกจติส�านึกไม่ให้เกิดการทจุรติ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอรัปชั่นใน

ระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

ครัง้ท่ี 3 ประจ�าปี 2555 ซึง่จดัโดยส�านกัป้องกันการทุจรติภาครฐัวิสาหกิจ

และธุรกิจเอกชน ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

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

โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิระดบัการพัฒนาความย่ังยืน

ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 

progress indicator) ในระดับ 2 (Declared) การแสดงให้เห็นถึงความ

มุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

พัฒนา สู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุน

ส่งเสรมิการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดบัชัน้อย่าง

ต่อเนือ่ง อาทิ มกีารจดัอบรมพนกังานขายเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใ้นตวัสนิค้า
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และพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการ

จดัอบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่พนกังาน 

เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุน

ส�ารองเลีย้งชพี กองทนุประกันสงัคม วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ชดุฟอร์ม

พนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง จัดให้มีห้องออกก�าลัง

กายส�าหรบัพนักงาน เป็นต้น เพ่ือเป็นสวัสดกิารและส่งเสรมิความสามคัคี

ในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

แต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและ

พัฒนาการท�างานของบริษัทฯ และให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานและสวัสดกิารพนักงานอย่างเคร่งครดั ตลอดจนจดัให้

มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท�างาน เพื่อ

สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

และการให้บริการท่ีดีเย่ียม โดยให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความ

รับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศ

ที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม ดงัจะเหน็ได้ว่าบรษิทัฯ มนีโยบาย

อย่างชัดเจนที่จะจ�าหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และให้ความ

ส�าคัญกับการจ�าหน่ายสินค้าท่ีให้ท้ังสาระและความบันเทิง เพ่ือเสริม

สร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

“มลูนิธิแมงป่องปันน�า้ใจให้สงัคม” มาตัง้แต่ต้นปี 2549 โดยมกีารด�าเนิน

กิจกรรมเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อาท ิโครงการบรจิาค

โลหิต ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัด

หน่วยรถรับบริจาคโลหิตมาให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคล

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

ด�าเนินโครงการเติมฝันปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเลี้ยง

อาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ การบูรณะซ่อมแซม

ห้องสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชรา การ

บูรณะอาคารสถานที่ราชการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

การหาทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ เป็นต้น

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี

กับชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งในลักษณะการเป็นผู้น�าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ ณ บริเวณพื้นท่ีของส�านักงานใหญ่ เพ่ือมอบความสุขให้กับ

เดก็ๆ และผูส้นใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนนุ เช่น 

การร่วมกับส�านักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
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รายงานประจ�าปี 2558

โครงการรับบริจาคโลหิต

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

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

92 กิจกรรมดังกล่าวมีทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความส�าคัญมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถรวมยอดโลหิต

ได้ทั้งสิ้น 2,224,800 CC 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจ�าปี 2558

สนับสนุนกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบผลติภัณฑ์ในรปูแบบดวีดีภีาพยนตร์ และซดีีเพลง จากนางสาวณลนัรตัน์ นันท์นนส์ 

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

โลก โดยมี นายสัญชัย จงวิศาล รองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และ นาวาโทหญิง แพทย์หญิง

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



93 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

โบว์ลิ่งการกุศล

การจัดโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือหารายได้น�าไปด�าเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และบริการสังคม ภายใต้โครงการ 

“เตมิฝันปันรกั 17 ตอน ซือ้แว่นตาให้ผูส้งูอายุ” เพ่ือช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาสายตาแก่ผูส้งูอายุให้สามารถมองเหน็อย่างมคีณุภาพ ประกอบ

กิจกรรมประจ�าวันได้ด้วยตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี ท�าให้โครงการด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี



94 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2558

มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวและส�านักงานเขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ค�าขวัญวันเด็ก

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

ได้กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส�าคัญของตน คือการขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยัน

ขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมดงักล่าวนีไ้ด้สร้างความสขุ ความสนกุ รอยย้ิม และเสยีงหัวเราะให้แก่เด็กๆ แล้วยังแจกของขวัญพิเศษให้แก่เด็กๆ ทุกคนท่ีมาร่วม

งานด้วยสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯ เพื่อน�าไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ต่อไป



95 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกุฬา อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีบรรยากาศที่สดใส มีสีสันสวยงาม 

ดูสนุกสนานและมีชีวิต และปรับให้เป็นสถานที่ออกก�าลังกายและสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของน้องๆนักเรียนทุกคน นอกจากนี ้

ยังมอบสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯ ให้แก่โรงเรียน เพ่ือน�าไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ โดยร่วมกับ

ศิษย์เก่าวิทยาเขตเพาะช่าง ภายใต้โครงการ “บุญเพื่อน้อง” ครั้งที่ 7



96 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

รับผิดชอบต่อชุมชนที่ตั้งขององค์กร

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

ตั้งของบริษัทฯ โดยได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และอ�านวยประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบแว่นตา

ผู้สูงอายุ การปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีอาคารศูนย์เด็กเล็กก่อน วัยเรียน รวมถึงการมอบสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯให้เป็นสื่อกลางใน

การสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 



97 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ท่ี	1/2559	เมือ่วันที	่26	กุมภาพันธ์	2559	มมีตเิลอืกนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพนัธกุล	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	

แทนนายปกรณ์	มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็น

ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ (และบริษัทย่อย) ซึ่ง

จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอ

รายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 โดยได้มกีารพิจารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชี

ทีเ่หมาะสมและ ถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลู

ส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยผูส้อบบญัชี 

ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบ

บัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบรษิทัฯ ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลและพัฒนาบรรษทัภิบาล 

รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคมุภายใน เพ่ือให้มคีวามมัน่ใจได้ว่ามกีารบนัทึกข้อมลูทางบญัชี 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ เพียงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ

ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมสีาระส�าคญั ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เปน็ผูบ้รหิารเปน็ผู้ท�าหน้าที่ 

ก�ากับดแูลงบการเงนิ ประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจ

สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ สามารถ สร้างความเชือ่มัน่ได้

ว่างบการเงินของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (และ

บรษิทัย่อย) แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสด

ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) 

ประธานกรรมการ
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและ

การบัญชี โดยมี นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ นายนรนิทร์ โอภามรุธาวงศ์ และนายธะเรศ โปษยานนท์ เป็น

กรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการ

บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอสิระ ตามขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน การ

บรหิารจดัการความเสีย่ง และการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและได้รบัความ

ร่วมมือจากกรรมการอิสระ ฝา่ยบริหาร ผู้สอบบญัชี ฝ่ายบัญช ีและฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี เพ่ือให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียง

พอ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและยอมรบั

ได้ และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงินท่ี

ถูกต้อง เชื่อถือได้

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมตามวาระ

ซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ผูส้อบบัญช ีและผูบ้ริหารระดบัสูงทางด้านบญัช ีการเงนิ และผูต้รวจสอบ 

ภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้

ของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่

ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 

2558 ของบริษัทฯ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการ

บญัชทีีร่บัรองท่ัวไป รวมท้ังประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมกีาร

เปิดเผยข้อมูล ท่ีส�าคัญในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือ

พิจารณา งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี เพ่ือสอบถาม

ความถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ ตลอดจนรายการ

ปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ

2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอและโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ

ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เป็นประจ�าทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหาร

จัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน

ที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เหน็ว่า บรษิทัฯ มกีารจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม มกีารตัง้เป้าหมาย

การท�างานอย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่

เหมาะสมเมือ่ผลการด�าเนินงานต่างจากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ให้ความ

ส�าคญักับการปรับปรงุแก้ไขเมือ่พบความเสีย่งท่ีเป็นจดุอ่อนในการปฏิบตัิ

งาน นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�ากับดแูลหน่วยงานตรวจ

สอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความ

เสยีหาย ลดการทจุรติ และใช้ในการบรหิารจดัการบรษิทัตามหลกับรรษทั

ภบิาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชือ่ถือได้ โดยมกีารสอบทานให้มกีาร

ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี และทบทวนแผนงาน 

ตลอดจนตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขตามแนวทางทีห่น่วยงานตรวจสอบ

ภายในเสนอ โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะ

สมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยส�าคัญ

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็น

ที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง
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5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เหน็สมควรเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ให้แต่งตั้ง 

นางเกษรี ณรงค์เดช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 76 หรอื นางณัฐสรตัร์  

สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นายชัยยุทธ 

องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3885 แห่งส�านกังาน เอ.เอม็.ท.ี 

แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 เนื่องจากเป็น

ส�านกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานในการท�างานทีด่ ีและปฏบิตัิ

หน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา และเพ่ือให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการ

ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลู

ดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทุก

รายการอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

เงือ่นไขและราคาทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม ซึง่ได้ผ่านการอนุมตัจิากฝ่าย

จดัการหรือคณะกรรมการบริษทัฯ หรอืผูถื้อหุ้นก่อนท�ารายการแล้ว เพ่ือ

ให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวได้ด�าเนนิการอย่างสมเหตสุมผลและค�านึง

ถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอ�านาจ

หน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผล

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็

ว่า การจดัท�าและเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิของบริษทัฯ มคีวามถูกต้อง 

ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ของ

หน่วยงานก�ากับดูแล มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการท่ีกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระ

ส�าคัญ 

(นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	มีมติเลือกนายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	แทนนายปกรณ์	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งนายนรินทร์	โอภามุรธาวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	และ

นางทัธนา	รอดโพธิ์ทอง	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559	เป็นต้นไป
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กำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีคณะ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูล

จากฝ่ายบรหิาร และอนุมตัแิบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายในท่ีฝ่ายบรหิารจัดท�าและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว 

สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์

ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การ

ควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบ

การติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี

บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตามควบคมุดูแลการด�าเนิน

งานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือ

ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรม

กับบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว 

ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ 

มกีารควบคุมภายในท่ีเพียงพอเช่นกัน อย่างไรก็ดคีณะกรรมการเหน็ว่า

ควรทีจ่ะจดัหาผู้เชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกมาเป็นท่ีปรกึษา และ

ท�าการประเมินเพื่อยกระดับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มี

มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามมติที่

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่4/2555 เมือ่วันท่ี 12 พฤศจกิายน 

2555 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Beginner 

Track IIAT : การปฏิบัติงานตรวจสอบส�าหรับผูต้รวจสอบภายในมอืใหม่ 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : The Institute of Internal 

Auditiors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณ์ในการท�างานกับ

บริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารง 

ต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะต้องผ่านการ

อนมุัตจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผูด้�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรอืเทียบเท่าของบรษิทัฯ ปรากฎในเอกสาร

แนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1)
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

ซึ่งก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

ก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ท้ังในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ 

มาตรฐาน ในการท�างาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว

น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพิจารณาน�าเสนออนุมตัิ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง นางเกษรี 

ณรงค์เดช ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร์ 

สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นายชัยยุทธ 

องัศวุทิยา ผูส้อบบญัช ีรบัอนญุาตเลขท่ี 3885 แห่งส�านกังาน เอ. เอม็. ท.ี 

แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยในปีท่ีผ่านมามีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 

985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) ส�าหรบัค่าบรกิารอืน่ 

(Non Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจาก ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ก�าหนด 

ค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินบริษัทละ 55,000 บาท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ ส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความ

สมัพันธ์ และไม่มส่ีวนได้เสยีกับบรษิทัฯ หรอื ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว ในลกัษณะทีจ่ะกระทบต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่อย่างอิสระ

ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจ�าหน่ายจ�านวน 33 สาขา

ทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีสาขาและจุดจ�าหน่ายรวม 38 สาขา 

โดยมกีารปิดสาขาทีไ่ม่ท�าก�าไรและสิน้สดุสญัญา จ�านวน 10 สาขา และ

ปรับรูปแบบร้านจากการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มภาพยนตร์-เพลง ภายใต้

แบรนด์ “แมงป่อง” เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ภายใต้แบรนด์ 

“STARDUST” อีกจ�านวน 2 สาขา และบริหารพ้ืนที่ให้มีศักยภาพ 

โดยการแบ่งพื้นที่เป็น Shop STARDUST จ�านวน 3 สาขา นอกจากนี้

ได้มีการเปิด Shop ในพื้นที่ใหม่ เป็น Shop STARDUST 1 สาขา และ 

GIZMAN 1 สาขา และบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายสาขาใหม่ๆ 

ที่มีศักยภาพด้วยความระมัดระวังเพิ่มเติมในอนาคต

ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายงานในหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้

แบรนด์ “STARDUST” เพื่อจ�าหน่ายกลุ่มเครื่องส�าอาง ด้วยการคัดสรร

สินค้า ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายใน

การขายและบรหิารให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ รวมถงึการบริหาร

แบรนด์แมงป่องที่มีอยู่ทั่วประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการจ�าหน่าย

สินค้าทุกประเภท ทั้งภาพยนตร์และเพลง ทั้งไทยและเทศจากทุกค่าย 

ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าว แม้จะสามารถด�ารงผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องยอมรับว่าอาจจะถดถอยในระยะยาวเนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการละเมิดลิขสิทธ์ิที่ยังคงมีอยู่

อย่างต่อเนื่อง

ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึจะมุง่เน้นรกัษาจดุแขง็ (Strength) ของบรษิทัฯ จาก

การด�าเนินธุรกิจบรหิารร้านค้าปลีกมาตัง้แต่เริม่ต้นธุรกิจ คอืการบรหิาร

ยอดขายต่อพ้ืนที่ และต่อหัวพนักงาน โดยเปลี่ยนกลุ่มสินค้ามาสู่กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ทุกปี

ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม 

รายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าเครือ่งส�าอางและเวชส�าอาง ในปี 2558 

เท่ากับ 54.53 ล้านบาท

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ในปี 2558 เท่ากับ 

103.92 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 63.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

การเพิ่มขึ้นร้อยละ 154.36

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มภาพยนตร์-เพลง ในรูปแบบแผ่น 

บลเูรย์ ดสิก์ ดีวีดภีาพยนตร์ ซดีเีพลง แผ่นเสยีง Vinyl ในปี 2558 เท่ากับ 

213.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจ�านวน 144.34 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 40.36 ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ว่าเกิดจาก

การเข้ามาของเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เท็ตความเร็วสูง ส่งผลให้

ความนิยมในตัวสินค้าประเภทโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ของผู้บริโภคมี

จ�านวนลดลง ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า 

สินค้า เพ่ือให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี 

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามท่ีก�าลังเติบโต 

และกลุม่สนิค้าไลฟ์สไตล์แก็ดเจท็ ยังเป็นรายได้ส่วนรองของบรษิทัฯ จงึ

มีผลท�าให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง

รายได้อื่น

รายได้อื่นลดลงจาก 15.60 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 12.97 ล้านบาท

ในปี 2558 ลดลง 2.63 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 

16.85 เนือ่งจากการลดลงของรายได้จากบตัรสมาชกิ รวมถึงรายได้จาก

การขายสิทธิ์ภาพยนตร์

รายได้รวม

จากรายได้ดงักล่าวข้างต้นท�าให้บรษิทัฯ มรีายได้รวมในปี 2558 เท่ากับ 

384.42 ล้านบาท 
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ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขายในปี 2558 เท่ากับ 255.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 68.78 ของรายได้จากการขาย เปรยีบเทียบกับปี 2557 มสีดัส่วน

เท่ากับร้อยละ 59.76 เนื่องจากการบริโภคสินค้าในกลุ่มโฮมเอนเตอร์

เทนเม้นท์ซอฟแวร์ภายใต้ลขิสทิธ์ิของบรษิทัฯ มจี�านวนลดลง อีกท้ังเป็น

ช่วงเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจใหม่ จึงจ�าเป็นต้องจัดรายการส่งเสริมการ

ขาย ทั้งในรูปแบบการจ�าหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ แจกคูปองส่วนลด 

เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการบริโภค 

 จากการสร้างรายได้ทัง้สนิค้าทีเ่ป็นลขิสทิธ์ิของบรษิทัฯ และของคูค้่า 

ส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นในปี 2558 เท่ากับ 115.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 31.22 ของรายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิาร ในปี 2558 เท่ากับ 186.15 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 48.42 ของรายได้รวม ท้ังนีค่้าใช้จ่ายดงักล่าวเพ่ิมขึน้

จากปี 2557 เท่ากับ 15.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

9.32 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึนโดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากการลงทุน

ขยายงานในหน่วยธุรกิจใหม่กลุม่เคร่ืองส�าอาง ค่าท่ีปรกึษาทางการเงนิ

เก่ียวกับการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการ

เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของค่าเช่าพ้ืนท่ีและ

บริการ (สาขา) ที่ปรับเพิ่มตามสัญญาเช่า

ขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์ (EBITDA)

ขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจ่ายลิขสิทธ์ิ 

(EBITDA) ในปี 2558 เท่ากับ 21.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA 

Margin (อัตรา EBITDA ต่อรายได้รวม) ร้อยละ 5.58

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน 0.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.07 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 69.44 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บรษิทัฯ ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรือ่งภาษเีงินได้มาใช้ 

ซึง่เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และ

หนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาษี

เงินได้ในปี 2558 เท่ากับ 3.09 ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

จากผลการด�าเนินงานในช่วงปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้ในงบการเงนิรวมเท่ากับ 60.47 ล้านบาท และในงบการเงนิเฉพาะ

เท่ากับ 60.32 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 15.73 และ 

15.69 ของรายได้รวม

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีอัตราเพ่ิมขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 

2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 421.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 382.16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 39.49 

ล้านบาท อันเป็นผลมากจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว

หนี้สิน

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เท่ากับ 145.99 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 180.05 ล้านบาท 

ลดลง 34.06 ล้านบาท อันเป็นผลจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินรวม

เท่ากับ 275.51 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากับ 275.66 

ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน (1,174.54) 

ล้านบาท และ (1,174.39) ล้านบาท 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำติ

งบกำรเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รำยงำนของผู้สอบบัญชี

เสนอ

ผู้ถอืหุน้และคณะกรรมการ บรษัิท เอ็มพจีี คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 

(ชื่อเดิม : บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ากัด (มหาชน))

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 

(มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ากัด (มหาชน)) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบก�าไรขาดทุน งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน

เหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

รบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีผู้บรหิารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือ

ให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชท่ีีก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อก�าหนด

ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้

ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐาน

การสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถึง

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ

สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชท่ีีจดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้

การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนัของบรษิทั เอม็พจี ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะของ บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 

(มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีท่านอื่นในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า และได้แสดงความเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 4563

ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  

กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559



106 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบกำรเงิน
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 25,665,724.29       19,619,049.03       23,405,560.88        

เงินลงทุนชั่วคราว 119,278,334.42     119,278,334.42     66,628,127.96        

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา สุทธิ  5 6,989,399.60         6,989,399.60         8,874,697.00          

ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 6 2,506,849.80         2,501,080.59         4,137,157.65          

สินคาคงเหลือ สุทธิ 7 109,899,817.89     109,899,817.89     115,394,698.24      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,260,009.50         7,172,488.50         5,182,186.17          

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 271,600,135.50     265,460,170.03     223,622,427.90      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุน-ในบริษัทยอย 8 -                        6,200,000.00         -                         

อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 9 44,403,015.91       44,403,015.91       34,238,960.44        

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 10 8,701,888.97         8,666,246.54         14,570,559.80        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.1 , 11.2 5,412,176.03         5,412,176.03         8,860,478.70          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชา สุทธิ 12 61,443,636.64       61,443,636.64       70,326,255.99        

เงินประกันและมัดจํา

     - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.1 5,390,163.39         5,390,163.39         5,390,163.39          

     - กิจการอื่น 20,873,965.66       20,873,965.66       21,175,389.22        

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 1,616,779.96         1,616,587.66         1,814,904.72          

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 4 , 21 2,183,642.96         2,183,642.96         2,160,620.57          

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 150,025,269.52     156,189,434.79     158,537,332.83      

รวมสินทรัพย 421,625,405.02     421,649,604.82     382,159,760.73      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 



107 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 21 184.62                  184.62                  -                         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.2 55,280.00             55,280.00             274,329.52            

                     - กิจการอื่น 110,357,099.31     110,357,099.31     149,344,696.82      

เจาหนี้อื่น      - กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 3.3 3,310,173.13         3,310,173.13         316,171.89            

                     - กิจการอื่น 13 11,768,883.90       11,693,439.90       9,377,419.69          

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 , 15 -                        -                        533,674.64            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,266,539.37         2,266,458.37         2,734,116.78          

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 127,758,160.33     127,682,635.33     162,580,409.34      

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.1 , 11.2 502,097.95            502,097.95            652,789.37            

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 16 9,783,718.00         9,783,718.00         9,208,203.00          

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 17 3,785,055.40         3,785,055.40         3,434,625.60          

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,232,961.14         4,232,961.14         4,170,424.23          

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 18,303,832.49       18,303,832.49       17,466,042.20        

                    รวมหนี้สิน 146,061,992.82     145,986,467.82     180,046,451.54      

…/2

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558

- 1 -

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 



108 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท

    ทุนจดทะเบียน

- หุนสามัญ จํานวน 3,311,880,336 หุน 18 3,311,880,336.00   

- หุนสามัญ จํานวน 1,470,334,913 หุน 18 1,470,334,913.00  1,470,334,913.00  

    ทุนที่ออกและชําระแลว

- หุนสามัญ จํานวน 877,751,185  หุน 18 877,751,185.00      

- หุนสามัญ จํานวน 977,751,185  หุน 18 977,751,185.00     977,751,185.00     

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 448,578,832.52     448,578,832.52     415,518,832.52      

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23,724,561.84       23,724,561.84       23,724,561.84        

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,174,540,181.41) (1,174,391,442.36) (1,114,881,270.17)

          รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 275,514,397.95     275,663,137.00     202,113,309.19      

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 49,014.25             -                        -                         

                    รวมสวนของผูถือหุน 275,563,412.20     275,663,137.00     202,113,309.19      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 421,625,405.02     421,649,604.82     382,159,760.73      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 

 - 2 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558



109 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

รายได

รายไดจากการขาย สุทธิ 371,451,763.19     371,451,763.19     407,484,823.95      

รายไดอื่น

รายไดคาเชา 9,183,162.91         9,183,162.91         9,508,107.78          

รายไดคาบัตรสมาชิก 1,156,082.43         1,156,082.43         2,397,477.11          

กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ -                         -                         100,057.91             

อื่น ๆ 2,651,490.94         2,632,260.88         3,593,864.38          

         รวมรายได 3.5 384,442,499.47     384,423,269.41     423,084,331.13      

คาใชจาย

ตนทุนขาย 255,478,039.06     255,478,039.06     243,497,413.59      

คาใชจายในการขาย 119,025,148.34     119,025,148.34     112,647,950.73      

คาใชจายในการบริหาร 67,290,590.18       67,121,635.32       57,630,423.23        

ตนทุนทางการเงิน 25,018.63              25,018.63              81,857.32               

          รวมคาใชจาย 3.5 441,818,796.21     441,649,841.35     413,857,644.87      

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (57,376,296.74)      (57,226,571.94)      9,226,686.26          

คาใชจายภาษีเงินได 11.3 3,094,809.05         3,094,809.05         2,751,858.05          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (60,471,105.79)      (60,321,380.99)      6,474,828.21          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท (60,470,120.04)      (60,321,380.99)      6,474,828.21          

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (985.75)                  -                       -                        

(60,471,105.79)      (60,321,380.99)      6,474,828.21          

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 20 (0.066)                    (0.066)                    0.007                      

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 913,093,651          913,093,651          877,751,185           

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด

กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 20 (0.057)                    (0.057)                    0.007                      

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,060,112,246       1,060,112,246       877,751,185           

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



110 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

 งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (60,471,105.79)    (60,321,380.99)       6,474,828.21       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 16 1,014,011.00       1,014,011.00          (4,506,095.00)      

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 11.4 (202,802.20)         (202,802.20)            901,219.00          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 811,208.80          811,208.80             (3,604,876.00)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (59,659,896.99)    (59,510,172.19)       2,869,952.21       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท (59,658,911.24)    (59,510,172.19)       2,869,952.21       

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (985.75)                -                          -                       

(59,659,896.99)    (59,510,172.19)       2,869,952.21       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558



111 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ท.ี แอสโซซิเอท

รวมองคประกอบอื่น รวม

ของสวนของผูถือหุน สวน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ของ สวนไดเสีย

ผลกําไร (ขาดทุน) ผูถือหุน ที่ไมมี รวม

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรร จากการประมาณการ บริษัท อํานาจ สวนของ

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ใหญ ควบคุม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2558 877,751,185.00   415518832.52 23,724,561.84   (1114881270.17) -                                         202,113,309.19    -                     202,113,309.19       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุน 100,000,000.00   33,060,000.00  -                    -                        -                                         133,060,000.00    -                     133,060,000.00       

ลงทุนในบริษัทยอย -                      -                    -                    -                        -                                         -                        50,000.00          50,000.00                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                    -                    (60,470,120.04)     811,208.80                            (59,658,911.24)     (985.75)              (59,659,896.99)       

โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 - คณิตศาสตรประกันภัยไปยังกําไรสะสม -                      -                    -                    811,208.80           (811,208.80)                           -                        -                     -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558 977,751,185.00   448578832.52 23,724,561.84   (1174540181.4129) -                                         275,514,397.95    49,014.25          275,563,412.20       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2558

บาท

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



112 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

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

 รวมองคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

ผลกําไร (ขาดทุน) 

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรร จากการประมาณการ รวม

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2557 877,751,185.00      415,518,832.52     23,724,561.84        (1,117,751,222.38)    -                                       199,243,356.98           

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                        -                         6,474,828.21            (3,604,876.00)                      2,869,952.21               

โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 - คณิตศาสตรประกันภัยไปยังกําไรสะสม -                          -                        -                         (3,604,876.00)           3,604,876.00                       -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2557 877,751,185.00      415,518,832.52     23,724,561.84        (1,114,881,270.17)    -                                       202,113,309.19           

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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุน 100,000,000.00      33,060,000.00       -                         -                            -                                       133,060,000.00           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                        -                         (60,321,380.99)         811,208.80                          (59,510,172.19)           

โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 - คณิตศาสตรประกันภัยไปยังกําไรสะสม -                          -                        -                         811,208.80               (811,208.80)                         -                              

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2558



113 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2558 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด (60,471,105.79)    (60,321,380.99)      6,474,828.21         

ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย 664,339.99          664,339.99            407,330.96             

ปรับปรุงคาเผื่อสินคาลาสมัย 7 -                       -                         2,216,579.17         

คาเสื่อมราคา 9 13,403,718.62     13,403,718.62       10,747,047.16       

คาสิทธิการเชาตัดจําหนาย 12 8,882,619.35       8,882,619.35         9,760,660.84         

คาสิทธิสะสมคะแนน 17 350,429.80          350,429.80            (9,571,561.00)        

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 16 1,589,526.00       1,589,526.00         1,700,429.00         

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 10 9,408,096.63       9,407,359.06         12,206,394.80       

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 9 98,552.01            98,552.01              (100,057.91)           

ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 9 1,336,839.48       1,336,839.48         226,182.54             

ดอกเบี้ยจาย 25,018.63            25,018.63              81,857.32               

คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี 3,094,809.05       3,094,809.05         2,751,858.05         

ลูกหนี้การคา ลดลง(เพิ่มขึ้น) 1,885,297.40       1,885,297.40         1,419,560.94         

ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) 1,630,307.85       1,636,077.06         4,811,305.31         

สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) 5,494,880.35       5,494,880.35         (28,767,542.28)      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) (2,077,575.51)      (1,990,054.51)        (4,076,213.45)        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)

- เงินประกันและมัดจํา - กิจการอื่น 301,423.56          301,423.56            (2,265,356.73)        

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (23,022.39)           (23,022.39)             (28,820.75)             

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (219,049.52)         (219,049.52)           (927,882.40)           

เจาหนี้การคา - กิจการอื่น  เพิ่มขึ้น(ลดลง) (38,987,597.51)    (38,987,597.51)      12,536,489.90       

เจาหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 2,994,001.24       2,994,001.24         (570,138.08)           

เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น  เพิ่มขึ้น(ลดลง) 2,391,464.21       2,316,020.21         297,742.86             

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) (467,577.41)         (467,658.41)           577,522.10             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) 62,536.91            62,536.91              14,191.87               

     เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (48,632,067.05)    (48,465,314.61)      19,922,408.43       

     จายดอกเบี้ย (25,018.63)           (25,018.63)             (81,857.32)             

     จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (466,463.05)         (466,270.75)           (568,406.71)           

     เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (49,123,548.73)    (48,956,603.99)      19,272,144.40       

…/2

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558

บ า ท

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



114 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2558 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว (52,650,206.46)    (52,650,206.46)      4,369,718.82         

เงินสดรับ(จาย)  เงินลงทุน-บริษัทยอย -                       (6,200,000.00)        -                          

เงินสดรับ(จาย)  เงินลงทุน-ที่ไมมีอํานาจควบคุม 50,000.00            -                         -                          

ซื้ออาคารและอุปกรณ 9 (25,129,903.53)    (25,129,903.53)      (13,131,629.93)      

เงินสดรับจากการจําหนาย อาคารและอุปกรณ 9 126,737.95          126,737.95            239,185.31             

เงินสดจายเพื่อมัดจําสิทธิการเชา 23.2 -                       -                         (1,869,000.00)        

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 10 (3,539,425.80)      (3,503,045.80)        (7,161,332.36)        

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (81,142,797.84)    (87,356,417.84)      (17,553,058.16)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ขายหุนสามัญเพิ่มทุน 18 133,060,000.00   133,060,000.00     -                          

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 184.62                  184.62                   -                          

จายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 15 (533,674.64)         (533,674.64)           (586,950.68)           

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 132,526,509.98   132,526,509.98     (586,950.68)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,260,163.41       (3,786,511.85)        1,132,135.56         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 23,405,560.88     23,405,560.88       22,273,425.32       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 25,665,724.29     19,619,049.03       23,405,560.88       

กิจกรรมที่ไมกระทบเงินสด

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรเพิ่มขึ้นจากการหักหนี้ -                       -                         5,140,186.92         

ลูกหนี้การคาลดลงจากการชําระหนี้ดวยลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร -                       -                         5,140,186.92         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บ า ท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558

 - 2 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท



115 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

- 1 - 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1.  ขอมูลทั่วไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัทฯ จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533 และไดจดทะเบียนแปร

สภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่  59  ซอย

ลาดพราว 90 (ปานทิพา)   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอ

กระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจาก “บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 2 

พฤษภาคม 2556 ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท เอ็มพีจี คอร

ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด เปนผูถือลิขสิทธิ์การจัดจําหนายเพลง 

ภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย  จําหนายดอกไมตางๆ วัสดุ อุปกรณเทคโนโลยี และเคร่ืองสําอาง 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

งบการเงินรวม จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด             

และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที ่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษา

แตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือ

เดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 

      รอยละการถือหุน 

      ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 31 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะ

ความสัมพันธ 

 ธันวาคม  2558  ธันวาคม 2557 

บริษัทยอย         

บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด * 

 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด ** 

 ผลิตเครื่องสําอาง 

 

พลังงานและธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกับพลังงาน 

 ถือหุนและมีกรรมการ

รวมกัน 

ถือหุนและมีกรรมการ

รวมกัน 

 

 99.10 

 

99.60 

 - 

 

- 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน         

บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  ใหเชาอาคาร และคลังสินคา  ญาติผูถือหุนใหญ  -  - 

         

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด  อินเตอรเนชั่น อินดัสตรี้ จํากัด  รับจางผลิตแผน ซีดี ดีวีดี  ผูถือหุนและ  -  - 

    กรรมการรวมกัน     

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน         

นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  -  ผูถือหุนและกรรมการ  -  - 

นางสาวณลันรัตน นันทนนส  -  ผูถือหุนและกรรมการ  -  - 

นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ  -  ผูถือหุน  -  - 
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* เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงจดทะเบียน เมื่อ

วันที่ 5 มกราคม 2558 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท มูลคาหุนละ 10 บาท 

จํานวนหุนสามญั 5 แสนหุน โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.10  

**เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2558 เพื่อดําเนินธุรกิจดานพลังานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท มูลคาหุนละ 10 บาท จํานวนหุน

สามัญ           5 แสนหุน โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.60  

1.3. การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมี

ผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2558  ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญากอสราง 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชา 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรตอหุน  

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับที่   3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

ฉบับที่   6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

ฉบับที่ 11 เร่ือง การรวมการงาน 

ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ฉบับที่ 14 เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

ฉบับที่ 20 เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในงวดปจจุบัน ไมมีผลกระทบตองบการเงินที่มีนัยสําคัญ  
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1.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวดจนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

  ปที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญช ี  

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 2559 

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคาคงเหลือ 2559 

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2559 

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 2559 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2559 

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญากอสราง 2559 

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได 2559 

 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2559 

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชา 2559 

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได 2559 

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 2559 

 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 2559 

 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 เงินตราตางประเทศ 2559 

 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 2559 

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 2559 

 

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 

 เมื่อออกจากงาน 2559 

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 2559 

 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 2559 

 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กําไรตอหุน 2559 

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 2559 

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 2559 

 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 2559 
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 มาตรฐานการบัญช ี ปที่มีผลบังคับใช 

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 2559 

 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2559 

 ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2559 

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2559 

 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย 2559 

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก 2559 

 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 2559 

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 2559 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 2559 

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมการงาน 2559 

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 2559 

 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี  

 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ 

 อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 2559 

 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 2559 

 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือ

หุน 2559 

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 2559 

 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2559 

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 2559 

 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอนการบูรณะ  2559 

และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2559 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2559 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ  

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 2559 
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ปที่มีผลบังคับใช 

 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 2559 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2559 

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2559 

 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2559 

 

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้   

สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 2559 

 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 2559 

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2559 

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2559 

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 2559 

 ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ  

 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับ

ที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 26, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 40 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12 จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน เมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอื่นๆ 

ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังนี้; 

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

บริษัทฯ บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว   รายได

จากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

2.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณข้ึนนี้ ไดจากการ

วิเคราะหสถานะของหนี้ในปจจุบัน 

2.3 สินคาคงเหลือ 

สินคาเพื่อขาย 

สินคาคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

บริษัทฯ ประมาณมูลคาสินคาที่คาดวาจะลาสมัยเปนคาใชจาย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและความนิยมของผูบริโภค 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช  
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2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพยสินรายการอื่น  แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

  ป 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  10 – 20 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ  5 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.5 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเชาตัดจายสะสม  
สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ บันทึกคาลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญาแตไมเกิน 3 ป โดยวิธี

ผลรวมจํานวนป (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจํานวนเดือนเปนฐานในการคํานวณการตัดจายเปนรายเดือน 

2.7 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาใชกอนกําหนด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัดจายลิขสิทธิ์

ซ่ึงเปนรายจายหลักในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน ทําใหมีผลแตกตางช่ัวคราวจากระยะเวลาเปนจํานวนที่มีสาระสําคัญ ซ่ึงการนํา

มาตรฐานดังกลาวมาใชจะขจัดผลแตกตางดังกลาว และสงผลใหการนําเสนองบการเงินสะทอนภาพที่เปนจริงไดตลอดเวลา โดยบันทึกรับรู

ผลแตกตางช่ัวคราวของราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

2.8 รายไดคาลิขสิทธิ์รอรับรู 

บริษัทฯ บันทึกรายรับคาลิขสิทธิ์เปนรายไดทั้งจํานวนในกรณีที่บริษัทไดรับเงินครบถวนและไมมีภาระผูกพันในการใหบริการใด ๆ ในอนาคต 

สําหรับรายรับคาลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันในการใหบริการในอนาคตจะบันทึกเปนรายไดรอรับรูและรับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรง

ตามอายุของสัญญา 

2.9 รายการบัญชีทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสินและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปนเงินบาทโดยอัตรา แลกเปลี่ยนที่

ธนาคารพาณิชยรับซ้ือและขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวได

รวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.10 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู  เงินเดือน  คาจาง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ  เปนคาใชจายเมื่อ

เกิดรายการ 

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเก่ียวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร

ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่

เกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

บริษัทฯ  รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดข้ึนในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิด

รายการ 
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2.11 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิกโดยเมื่อลูกคาที่มีบัตรสมาชิกซ้ือสินคาจะไดรับคะแนนเพื่อสะสมซ่ึงนําไปคํานวณเปน

มูลคาเงินบาทตามอัตราที่บริษัทฯ กําหนดมูลคาเงินบาทที่คํานวณไดสามารถนําไปใชแทนเงินสดในการซ้ือสินคาคร้ังตอๆ ไป 

บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินของคะแนนสะสมดังกลาวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนํายอดที่ประมาณเพิ่มข้ึนแตละคร้ังไปแสดง

หักจากยอดขายที่บริษัทฯ ใหคะแนนสะสมและบันทึกจํานวนเงิน (มูลคายุติธรรม) ที่คํานวณจากคะแนนสะสมเปนรายไดจากการขายเมื่อ

ลูกคานําคะแนนสะสมมาใชชําระราคาสินคา 

2.12 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ

ที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ     งบการเงิน ดวย

เหตุนี้ผลที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

2.13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียก

ชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

3. รายการบัญชีกับบริษัทยอย กิจการที่เก่ียวของกัน บุคคลที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย กิจการที่เกี่ยวของกัน  บุคคลที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตามราคาตลาด

ทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคาที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงแสดงรวมเปนสวนหนึ่งใน    

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

สินทรัพย 

3.1 เงินประกันและมัดจํา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

เงินมัดจําคาเชา – บริษัท ปยวรรพทา  จํากัด  5,390,163.39  5,390,163.39  5,390,163.39 

รวม  5,390,163.39  5,390,163.39  5,390,163.39 

หนี้สิน 

3.2 เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนช่ัน อินดัสตร้ี จํากัด  55,280.00  55,280.00  274,329.52 

รวม  55,280.00  55,280.00  274,329.52 
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3.3 เจาหนี้อื่น-กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

คาเชาคางจาย - บริษัท ปยวรรพทา  จํากัด     464,166.43     464,166.43  153,713.21 

เจาหนี้เงินทดรองจาย - กรรมการบริษัทฯ  2,846,006.70  2,846,006.70  162,458.68 

รวม  3,310,173.13  3,310,173.13  316,171.89 

 

3.4  รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  มีดังนี้ 

 บาท   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท   

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  นโยบายการคิด 

    2558  2558  2557  ตนทุนระหวาง 

กิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัท ปยวรรพทา จํากัด 

       

           รายไดอื่น – คาน้ําประปา -  -  3,291.41  ราคาตามสัญญา 

           คาใชจายบริหาร-คาเชาและภาษีโรงเรือน 1,664,166.43  1,664,166.43  1,190,690.18  ราคาตามสัญญา 

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรดฯ -  ซ้ือสินคา 256,750.00  256,750.00  1,681,091.52  ราคาตลาด 

3.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้ : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

ผลประโยชนระยะสั้น 12,585,167.96  12,585,167.96  9,488,850.00 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 381,305.00  381,305.00  530,095.00 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น -  -  - 

รวม 12,966,472.96  12,966,472.96  10,018,945.00 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

เงินสด  1,655,492.75  1,649,424.75  7,804,661.98 

เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  26,193,874.50  20,153,267.24  17,761,519.47 

     รวม  27,849,367.25  21,802,691.99  25,566,181.45 

หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน  (2,183,642.96)  (2,183,642.96)  (2,160,620.57) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  25,665,724.29  19,619,049.03  23,405,560.88 

5. ลูกหนี้การคา   สุทธ ิ

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  6,989,399.60  6,989,399.60  21,374,697.00 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  (12,500,000.00) 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  6,989,399.60  6,989,399.60  8,874,697.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น       

         - ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,954,769.87  1,954,769.87  5,446,449.85 

         - เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน    3,318,242.73  3,318,242.73  3,360,968.99 

         - เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน    1,716,387.00  1,716,387.00  64,140.00 

         - เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน    -  -  3,138.16 

         - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนข้ึนไป              -            - 

 

 12,500,000.00 

รวม  6,989,399.60  6,989,399.60  21,374,697.00 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            -            -  (12,500,000.00) 

         รวมลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  6,989,399.60  6,989,399.60  8,874,697.00 
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

ยอดคงเหลือตนป 12,500,000.00  12,500,000.00  21,451,854.50 

เปลี่ยนแปลงในระหวางป  (12,500,000.00)  (12,500,000.0

0) 

 (8,951,854.50) 

ยอดคงเหลือสิ้นป -  -  12,500,000.00 

 

6. ลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  

รายไดคางรับ  882,701.32  882,701.32  2,374,386.50 

คาใชจายลวงหนา  1,248,457.19  1,242,687.98  1,523,795.97 

อื่นๆ  375,691.29  375,691.29  238,975.18 

รวม  2,506,849.80  2,501,080.59  4,137,157.65 

 

7. สินคาคงเหลือ  สุทธ ิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 และ  2557  ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557   

สินคาสําเร็จรูป   109,470,412.71  109,470,412.71  114,847,628.73 

วัตถุดิบ  5,341,041.08  5,341,041.08  5,458,705.41 

รวม  114,811,453.79  114,811,453.79  120,306,334.14 

หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (4,911,635.90)  (4,911,635.90)  (4,911,635.90) 

สินคาคงเหลือ  สุทธิ  109,899,817.89  109,899,817.89  115,394,698.24 

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ 2557 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

ยอดคงเหลือตนป 4,911,635.90  4,911,635.90  2,695,056.73 

เปลี่ยนแปลงในระหวางป -  -  2,216,579.17 

ยอดคงเหลือสิ้นป 4,911,635.90  4,911,635.90  4,911,635.90 
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8. เงินลงทนุในบริษทัยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้:- 

      เงินลงทุน 

    สัดสวน     คาเผื่อการดอยคา 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว การถือหุน ราคาทนุ มูลคาตามบัญช ี เงินลงทุน 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชัน่แนล จํากดั ผลิตเคร่ืองสําอาง 5.00 - 99.10 - 4,955 - 4,878 - - - 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด พลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวนื่อง 

1.25 - 99.60 - 1,245 - 1,173 - - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย      6,200 - 6,051 - - - 

หัก  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน      - -     

เงินลงทุนในบริษัทยอย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ    6,200 -   

 

9. อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ

อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  เคร่ืองตกแตง   
 อาคาร อุปกรณและ   
 และสวนปรับปรุง เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 57 128,127,778.06 106,911,562.50 10,509,387.38 245,548,727.94 

เพ่ิมขึ้น 13,595,187.60 11,534,715.93 - 25,129,903.53 

ลดลง (376,900.00) (2,842,655.69)        - (3,219,555.69) 

โอนออก/ตัดจําหนาย (9,620,065.53) (883,912.13) - (10,503,977.66) 

ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.58 131,726,000.13 114,719,710.61 10,509,387.38 256,955,098.12 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม     

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 57 (105,337,158.77) (96,023,338.71) (9,949,270.02) (211,309,767.50) 

เพ่ิมขึ้น (8,492,474.22) (4,351,154.07) (560,090.33) (13,403,718.62) 

ลดลง 238,939.00 2,755,335.72       - 2,994,274.72 

โอนออก/ตัดจําหนาย 8,731,521.80 435,607.39 - 9,167,129.19 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.58 (104,859,172.19) (97,183,549.67) (10,509,360.35) (212,552,082.21) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี     

31 ธันวาคม 2557 22,790,619.29 10,888,223.79 560,117.36 34,238,960.44 

31 ธันวาคม 2558 26,866,827.94 17,536,160.94 27.03 44,403,015.91 
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คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

คาใชจายในการขาย 6,749,603.15  6,749,603.15  3,964,476.19 

คาใชจายในการบริหาร 6,654,115.47  6,654,115.47  6,782,570.97 

รวม 13,403,718.62  13,403,718.62  10,747,047.16 

 

10. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธ ิ

สินทรัพยไมมีตัวตน  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2557  เพิ่ม   ตัดจาย  โอน  31 ธันวาคม 2558 

ราคาทุน :-           

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 

คาโปรแกรมบัญชี 

111,796,610.78 

            - 

 144,736.72 

36,380.00 

  (40,271,495.47) 

- 
 

3,912,647.09 

- 

 75,582,499.12 

36,380.00 

     รวม 111,796,610.78  181,116.72   (40,271,495.47)  3,912,647.09  75,618,879.12 

หัก  คาตัดจายสะสม:           

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 

คาโปรแกรมบัญชี 

(100,212,079.64) 

- 

 (9,407,359.06) 

 ( 737.57 ) 

  40,271,495.47 

- 

 - 

- 

 (69,347,943.23) 

( 737.57 ) 

     รวม (100,212,079.64)  (9,408,096.63)   40,271,495.47  -  (69,348,680.80) 

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสุทธิ 11,584,531.14         6,270,198.32 

บวก  คาลิขสิทธิ์ยังไมถึงกําหนดตัดจาย 2,986,028.66         2,431,690.65 

 14,570,559.80         8,701,888.97 

           

           

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2557  เพิ่ม   ตัดจาย  โอน  31 ธันวาคม 2558 

ราคาทุน :-           

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 111,796,610.78  144,736.72   (40,271,495.47)  3,912,647.09  75,582,499.12 

     รวม 111,796,610.78  144,736.72   (40,271,495.47)  3,912,647.09  75,582,499.12 

หัก  คาตัดจายสะสม:           

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (100,212,079.64)  (9,407,359.06)   40,271,495.47  -  (69,347,943.23) 

     รวม (100,212,079.64)  (9,407,359.06)   40,271,495.47  -  (69,347,943.23) 

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสุทธิ 11,584,531.14         6,234,555.89 

บวก  คาลิขสิทธิ์ยังไมถึงกําหนดตัดจาย 2,986,028.66         2,431,690.65 

 14,570,559.80         8,666,246.54 
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คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 9,408,096.63  9,407,359.06  12,206,394.80 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดปรับปรุงบัญชี คาลิขสิทธิ์ – ราคาทุน และ คาลิขสิทธิ์ตัดจายสะสม สําหรับลิขสิทธิ์ที่หมดอายุแลว เปนเงิน 

40,271,495.47 บาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลวแตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิ์คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน (ราคาทุนเดิม) 

26.37 ลานบาท และ 59.89 ลานบาท ตามลําดับ 

 

11. คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงนิไดรอการตดับัญชี 

บริษัทฯ ไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการสวนที่ไดรับการลดหยอนหรือ

ยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2558 และ 2557 ในอัตรารอยละ 20 ของกําไร 

11.1 สินทรัพยและหนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

     ยอดคงเหลือยกมา 8,860,478.70  8,860,478.70  10,744,504.66 

     ผลแตกตางช่ัวคราว เพิ่มข้ึน (ลดลง) (3,245,500.47)  (3,245,500.47)  (2,785,244.96) 

     เพ่ิมขึ้น(ลดลง) จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัย (202,802.20)  (202,802.20)  901,219.00 

     ยอดคงเหลือยกไป 5,412,176.03  5,412,176.03  8,860,478.70 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

     ยอดคงเหลือยกมา 652,789.37  652,789.37  686,176.28 

     ผลแตกตางช่ัวคราว เพิ่มข้ึน (ลดลง) (150,691.42)  (150,691.42)  (33,386.91) 

     ยอดคงเหลือยกไป 502,097.95   502,097.95  652,789.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558- 15 - 

 

 

11.2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อสินคาลาสมัย คาลิขสิทธิ์ตัดจาย รายการรับคืน

และสินคาคงเหลือสวนที่ยังไมถือเปนยอดขาย  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน และประมาณการสิทธิสะสมคะแนนซ่ึงเกิดจากผลแตกตาง

ช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

        บาท 

  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตางช่ัวคราว   ภาษี  สินทรัพย    หนี้สิน  

ลูกหนี้ฝากขาย  -  11,968,573.15    

 

 20%  2,393,714.63   - 

สินคาฝากขาย   2,510,489.75   -  2,510,489.75  20%  -  502,097.95 

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  8,666,246.54  10,871,843.45    2,205,596.91  20%  441,119.38  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

 

 9,783,718.00  -  9,783,718.00  20%  1,956,743.60  - 

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  3,102,992.18  -  3,102,992.18  20%  620,598.42  - 

รวม          5,412,176.03  502,097.95 

             

             

             

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

        บาท 
  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตางช่ัวคราว   ภาษี  สินทรัพย    หนี้สิน  

ลูกหนี้การคา  8,874,697.00   21,374,697.00    

  

 20%  2,500,000.00   - 

ลูกหนี้ฝากขาย  -  12,550,703.03    

 

 20%  2,510,140.61   - 

สินคาคงเหลือ  112,130,751.40   117,042,387.30   4,911,635.90   20%  982,327.18   - 

สินคาฝากขาย   3,263,946.84   -  3,263,946.84  20%  -  652,789.37 

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  14,570,559.80  16,492,480.97    1,921,921.17  20%  384,384.23  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  9,208,203.00  -  9,208,203.00  20%  1,841,640.60  - 

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  3,209,930.50  -  3,209,930.50  20%  641,986.08  - 

รวม          8,860,478.70  652,789.37 
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11.3 การกระทบยอดภาษีเงินไดตามบัญชีกบัภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได 

 

         สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    -    - 

หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน         

         ลูกหนี้การคา  2,500,000.0

 

   2,500,000.00   

         ลูกหนี้ฝากขาย  116,425.98    116,425.98   

         สินคาคงเหลือ  982,327.18    982,327.18   

         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  (56,735.15)    (56,735.15)   

         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (317,905.20

  

   (317,905.20)    

        ประมาณการสิทธิสะสมแตม  21,387.66  3,245,500.47  21,387.66  3,245,500.4

 บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน         

         สินคาฝากขาย  (150,691.42

 

 (150,691.42)  (150,691.42)  (150,691.42

         รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    3,094,809.05    3,094,809.0

 คาใชจายภาษีเงินได     3,094,809.05    3,094,809.0

 

 

 

  สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    - 

หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน     

         ลูกหนี้การคา  1,790,370.90   

         ลูกหนี้ฝากขาย  (54,004.78) 

 

 

  

         สินคาคงเหลือ  (443,315.83) 

 

 

  

         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  43,203.65   

         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (340,085.80)    

        ประมาณการสิทธิสะสมแตม  1,789,076.82  2,785,244.96 

บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน     

         สินคาฝากขาย  (33,386.91)  (33,386.91)  

        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    2,751,858.05 

คาใชจายภาษีเงินได     2,751,858.05 
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 11.4 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ -      

-  ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ      

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 1,014,011.00  1,014,011.00  (4,506,095.00) 

คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี-      

-ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (202,802.20)  (202,802.20)  901,219.00 

 

12. สิทธิการเชา - สุทธ ิ

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่      ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2557  เพิ่ม  ลด  31 ธันวาคม 2558 

ราคาทุน  
249,950,016.49 

 -   

(55,790,059.99) 

 
194,159,956.50 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม 
(179,623,760.50) 

 
(8,882,619.35) 

    

55,790,059.99 

 
(132,716,319.86) 

สิทธิการเชา  - สุทธิ 70,326,255.99  (8,882,619.35)        -  61,443,636.64 

คาสิทธิการเชาตัดจาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวในคาใชจายในการขาย ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

สิทธิการเชาตัดจาย 8,882,619.35  8,882,619.35  9,760,660.84 

 

13. เจาหนี้อ่ืน 

เจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย      

   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ณ วันที ่  ณ วันที ่

   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

คาใชจายคางจาย   7,299,120.26  7,268,676.26  5,692,919.66 

เจาหนี้อื่น   4,469,763.64  4,424,763.64  3,684,500.03 

รวม   11,768,883.90  11,693,439.90  9,377,419.69 
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14. สวนของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

หน้ีสินจากสัญญาเชาการเงิน 15 -  -  533,674.64 

                รวม  -  -  533,674.64 

 

15. หนี้สินตามจากสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

เงินตนหนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน  -      -      557,340.00 

หัก :  ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี  -      -      (23,665.36) 

หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน  -      -      533,674.64 

หัก:  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  -      -      (533,674.64) 

               สุทธิ  -      -      -     

รายละเอียดของจํานวนเงินที่ตองจายชําระของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้  

  บ า ท 

  งบการเงินเรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

    ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
  เงินตน  รอตัดบัญชี  รวม  เงินตน  รอตัดบัญชี  รวม 

ถึงกําหนดการจายชําระ             
  ภายในหนึ่งป  -   -   -   533,674.64  23,665.36  557,340.00 

ถึงกําหนดการจายชําระ             

  เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป  -   -   -   -   -   -  

รวม  -   -   -   533,674.64  23,665.36  557,340.00 

 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาบางฉบับขางตน บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซ้ือทรัพยสินตามสัญญาเชาเมื่อสิ้นสุดตามสัญญาเชา ซ่ึงบริษัทฯ จะตองปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ  ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว 
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

ภาระผูกพันผลประโยชน พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 9,208,203.00  9,208,203.00  3,001,679.00 

ผลประโยชนที่จายแลว -  -  - 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 1,589,526.00  1,589,526.00  1,700,429.00 

ผล (กําไร) ขาดทุน จากการประมาณการ -      

- ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,014,011.00)  (1,014,011.00)  4,506,095.00 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,783,718.00  9,783,718.00  9,208,203.00 

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  มีดังนี้ 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  
2558  2558  2557 

ตนทุนบริการปจจุบัน 
 

1,323,198.00  1,323,198.0

 

 1,389,849.0

 ตนทุนดอกเบ้ีย 
 

266,328.00  266,328.00  310,580.00 

รวม 
 

1,589,526.00  1,589,526.0

 

 1,700,429.0

 
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2557  มีดังนี้ 

 รอยละ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่

 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

อัตราคิดลด 3.25  4.14 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5.00  5.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 61.00*  0 - 61.00* 

อัตรามรณะ TMO2008**  TMO2008** 

* ข้ึนอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุพนักงาน 

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

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปนดังนี้ 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่นํามาวิเคราะหความออนไหว ไดแก อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 

และการมรณะ โดยถือวาขอสมมุติอื่นไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะหความออนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในขอสมมุติที่เกี่ยวของ

ดังกลาวขางตนที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

- ถาอัตราคิดลดเพิ่มข้ึน (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 0.26 ลานบาท (เพิ่มข้ึน 0.31 ลานบาท) 

- ถาอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มข้ึน  0.31 ลานบาท (ลดลง 0.27 ลานบาท) 

- ถาพนักงานอายุยืนข้ึน (สั้นลง) 1 ป ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มข้ึน 0.02 ลานบาท  (ลดลง 0.02 ลานบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานไดคํานวณโดยการใชวิธีเดียวกันกับที่คํานวณ

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 
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17. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก  โดยการเปลี่ยนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 3,434,625.60  3,434,625.60  13,006,186.60 

บวก ประมาณการเพิ่มข้ึนระหวางป 4,351,974.00  4,351,974.00  4,749,693.80 

หัก   จํานวนเงินที่ใชสิทธิระหวางป (681,160.00)  (681,160.00)  (2,580,600.00) 

         จํานวนเงินของคะแนนที่หมด (3,320,384.20)  (3,320,384.20)  (11,740,654.80) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,785,055.40  3,785,055.40  3,434,625.60 

18. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

18.1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามมติที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จาก 509,000,000.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 509,000,000 หุน มูลคา

หุนละ 1 บาท) เปน 3,311,880,336.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,311,880,336 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และตอมาเมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลว เปนจํานวนเงินรวม 463,766,143.00 บาท 

18.2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติดังตอไปนี้ 

ก. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 2,434,129,151 บาท (สองพันสี่รอยสามสิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นเกาพันหนึ่งรอย

หาสิบเอ็ด) จากเดิม 3,311,880,336 บาท (สามพันสามรอยสิบเอ็ดลานแปดแสนแปดหมื่นสามรอยสามสิบหก) เปน 877,751,185 บาท 

(แปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหา) โดยตัดหุนจดทะเบียนที่ ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 

2,434,129,151 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1.00 บาท 

ข. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 692,583,728 บาท (หกรอยเกาสิบสองลานหาแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบ

แปด) จาก 877,751,185 บาท (แปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหา)  เปน 1,570,334,913 บาท (หนึ่ง

พันหารอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหมื่นสี่พันเการอยสิบสาม) โดยออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 

บาท 

18.3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท (หนึ่ง

รอยลานบาท)    จากเดิม 1,570,334,913 บาท (หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหมื่นสี่พันเการอยสิบสามบาท) เปน 1,470,334,913 

บาท (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหมื่นสี่พันเการอยสิบสามบาท) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 

100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และไดจดทะเบียนการลดทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

18.4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชณ จํานวน 100 ลานหุน 

มูลคา  ที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาขายหุนละ 1.37 บาท 

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวดังนี้ 

      สวนเกิน(สวนตํ่า) 

  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  มูลคาหุน 

รายการ  (พันหุน)  (พันบาท)  (พันบาท) 
หุนสามัญจดทะเบียน       
1 มกราคม 2557  3,311,880  3,311,880   

1 มกราคม 2558  3,311,880  3,311,880 

 

 

 

 

 

  

31 ธันวาคม 2558  1,470,334  1,470,334   
หุนสามัญที่ออกชําระแลว       

1 มกราคม 2557  877,751  877,751  415,519 

1 มกราคม 2558  877,751  877,751  415,519 

31 ธันวาคม 2558  977,751  977,751  448,579 
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19. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้ 

ก.   อนุมัติใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (MPG-W1) รวมจํานวนไมเกิน 292,583,728 หนวย เพื่อตอบแทน

ใหแกผูถือหุนเดิม โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเดิมตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย รวมจํานวนไมเกิน 292,583,728 หนวย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน โดยราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เทากับ 1.00 บาทตอหุน 

ข.   อนุมัติใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (MPG-W2) รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย เพื่อตอบแทน

ใหแกนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯในอัตราสวน 3 หุนสามัญที่ออกใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 

โดยไมคิดมูลคา รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน โดยราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เทากับ 2.10 บาทตอหุน 

ตอมาวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 มีมติใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 

(MPG-W2) รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชแลวและคงเหลือ ดังนี้;   

  จํานวนหนวย 

  MPG-W1 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว  292,581,561  

หัก : ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว   

จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558  - 

คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว 
 

292,581,561 

 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  3 ป 

อัตราการใชสิทธิ (หนวย : หุน)  1 : 1 

ราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน    1 บาท 

วันที่เร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรก  30 พ.ย. 58 

วันที่สุดทายในการใชสิทธิ  1 มิ.ย. 61 

20. การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

  งบการเงินรวม 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  

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

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน             

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (60,470) - 913,094 - (0.066) - 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ       

 จํานวน 292,581,561 หนวย   147,018 -   

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามญั        

(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา       

เปนหุนสามัญ) (60,470) - 1,060,112 - (0.057) - 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  

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

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

       

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (60,321) 6,475 913,094 877,751 (0.066) 0.007 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ       

        

จํานวน 292,581,561 หนวย   147,018 -   

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามญั        

(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา       

เปนหุนสามัญ) (60,321) 6,475 1,060,112 877,751 (0.057) 0.007 

 

21. สินทรัพยที่เปนหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร จํานวน 2.18 ลานบาท และ 2.16 ลานบาท ตามลําดับ เปนหลักประกันวงเงิน

เบิกเกินบัญชี 

22. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  จําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558  2558  2557 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป –เพิ่ม(ลด) (5,377,216.02)  (5,377,216.02)  27,396,600.71 

ซ้ือสินคาสําเร็จรูป (245,789,092.17)  (245,789,092.17

) 
 (276,625,449.65

) 
คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) 56,250,185.38  56,250,185.38  56,646,978.28 

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 31,694,434.60  31,693,697.03  32,714,102.80 

ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 1,336,839.48  1,336,839.48  226,182.54 

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 8,213,178.45  8,213,178.45  5,561,441.84 

คาเชาและบริการ 45,948,562.39  45,948,562.39  44,120,440.13 
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23. ภาระผูกพัน 

23.1 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และสรางสรรคภาพยนตร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือมีสิทธิ ในการผลิต เผยแพร จําหนายและใหเชา ภาพยนตร หรือเพลง 

ในรูปวีดีโอเทป  วีดีโอ  ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย  และสัญญาสรางสรรคภาพยนตร ซ่ึงยังมีภาระที่จะตองชําระจนครบสัญญาเปนจํานวนเงิน  0  

บาท และ 3.37 ลานบาท ตามลําดับ 

23.2 สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว 

สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ และ คลังสินคา 

บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด เพื่อใชเปนสํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 

กรกฏาคม 2548 และไดตอสัญญาเชาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยสัญญาเชาฉบับลาสุด มีระยะเวลาเชา 1 ป ครบกําหนดในวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2557 อัตราคาเชาเดือนละ 100,000.00 บาท บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่เกิดจากการเชาทรัพย 

สัญญาเชาพื้นที่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่รวม 28 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1 – 15 ป สิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2573 คาเชา

รวมของสํานักงานใหญ  คลังสินคา และสาขา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  มีจํานวน 44.99 ลานบาท และ 43.02 

ลานบาท ตามลําดับ 

สัญญาเชาดังกลาวขางตน ซ่ึงประกอบดวย คาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ  คลังสินคา และสาขา  มีคาเชาข้ันตํ่าจําแนกตามระยะเวลา ดังนี ้

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 33.65 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 62.40 

มากกวา 5 ป 46.40 

ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจองสิทธิการเชากับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อใชเปนพื้นที่จําหนายสินคาใน

ศูนยการคาแหงหนึ่ง ราคารวมประมาณ 19.25 ลานบาท โดยไดชําระเงินมัดจําการจองแลวประมาณ 5.78 ลานบาท สวนที่เหลือชําระ

ระหวางป  2559 โดยจะเปดดําเนินการไดในป 2559 

24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือผลิตและจําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด เปนผูถือลิขสิทธิ์การจัดจําหนายเพลง 

ภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย ทั้งขายสงและขายปลีก และ จําหนายดอกไมตางๆ วัสดุ อุปกรณเทคโนโลยี และเคร่ืองสําอาง  ในสวน

งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายไดกําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ 

25. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบริษัทไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง 

เนื่องจากหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศมีจํานวนไมมาก  

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

ของบริษัท อยางไรก็ตามสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราในตลาด ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะไมมีความ

เสี่ยงที่เปนสาระสําคัญจากอัตราดอกเบ้ีย  
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ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ เกิดจากการที่ลูกหนี้การคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเช่ือ ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน แก

บริษัท อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันบริษัทขายสินคาใหกับลูกคาที่มีความสามารถในการชําระหนี้ไดดี บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหาย

ที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจาก  ลูกหนี้ของบริษัท

กระจายอยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน สําหรับลูกหนี้การคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเปนมูลคาที่คํานึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเช่ือดังกลาวแลว 

มูลคายุติธรรม 

ฝายบริหารของบริษัท เช่ือวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ 2559 
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