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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

หนว่ย:พนับาท 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 

ฐานะทางการเงิน 
สนิทรพัยร์วม 95,135 145,534 220,900 96,094 150,515 234,053 
หนีส้นิรวม 92,618 98,239 108,302 92,386 98,236 109,237 
ทนุจดทะเบียนเรยีกช าระแลว้ 977,754 977,754 977,751 977,754 977,754 977,751 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,518 47,294 112,598 3,707 52,279 124,817 
ผลการด าเนินงาน 
รายไดจ้ากการขาย 128,319 209,130 253,655 128,244 208,863 251,331 
รายไดร้วม 158,419 220,494 264,210 158,789 222,837 262,662 
ตน้ทนุขาย 106,370 157,734 192,122 108,479 167,204 195,399 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 96,205 125,983 138,045 98,261 126,091 130,216 
ก าไรขัน้ตน้ 21,949 51,396 61,533 19,765 41,659 55,932 
ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (54,906) (63,967) (65,957) (58,701) (71,202) (62,952) 
ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ   
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ่ายลขิสทิธ์ิ 
(EBITDA) 

(34,421) (44,954) (41,109) (35,047) (50,235) (38,173) 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (44,776) (65,306) (69,437) (48,571) (72,541) (66,244) 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.78 0.88 1.40 0.79 0.88 1.46 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ 0.37 0.09 0.35 0.39 0.10 0.36 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (0.06) (0.27) (0.31) (0.06) (0.27) (0.29) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 199.32 324.52 128.39 199.20 327.79 142.37 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 1.81 1.11  2.80 1.81 1.10 2.53 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 2.40 2.12   1.88 2.47 2.16 1.84 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 149.82 169.59      191.55 145.47 166.39 195.89 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ 1.68 2.17   2.20 1.71 2.26 2.22 
ระยะเวลาช าระหนี ้ 213.87 165.89  163.91 210.46 159.09 162.51 
Cash Cycle (62.24) 4.80  30.44 (63.18) 8.40 35.91 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 17.11% 24.58% 24.26% 15.41% 19.95% 22.25% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (42.79%) (30.59%) (26.00%) (45.77%) (34.09%) (25.05%) 
อตัราก าไรอื่น 6.79% 0.34% - 6.77% 0.33% - 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร 8.57% 35.40% 46.66% 7.38% 32.33% 46.90% 
อตัราก าไรสทุธิ (28.26%) (29.62%) (26.28%) (30.59%) (32.55%) (25.22%) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (179.78%) (81.69%) (47.93%) (173.51%) (81.92%) (42.60%) 
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (37.21%) (35.64%) (25.92%) (39.39%) (37.73%) (23.80%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (58.76%) (65.60%) (57.11%) (66.16%) (75.25%) (53.75%) 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ 1.32 1.20 0.99 1.29 1.16 0.94 
อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 36.98 2.08 0.96 24.92 1.88 0.88 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (10.13) (58.33) (77.28) (9.50) (58.79) (74.22) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (0.55) (9.36) (44.78) (0.50) (5.27) (42.96) 
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ตลอดระยะเวลา 38 ปี ที่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจจากความรักในการ ดูหนัง

ฟังเพลง และได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นการบริหารร้านค้าปลีก และสะสมประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ บริหารสินค้า และความ

สัมพันธ์อันดีกับศูนย์การค้าชั้นน�าของประเทศ มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้น�าด้านการร้านค้าปลีกสินค้า 2 แบรนด์ร้านค้า 

ได้แก่ แบรนด์ร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า GIZMAN&MANGPONG โดยบริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์

เทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกค้าท่ีรักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ�าวัน ส่วนอีกหน่ึงกลุ่มเป็นแบรนด์ร้านค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้า STARDUST (สตาร์ดัส) ซึ่งบริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้าเครื่องส�าอาง สกินแคร์ น�้าหอม จากผลิตภัณฑ์หลาก

หลายแบรนด์จากคู่ค้าหลากหลายราย อีทั้ง STARDUST ยังเป็นช่องทางหลักในการจ�าหน่ายสินค้า House Brand ของบริษัทฯ 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเครื่องส�าอางภายใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุ่มสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ KEIRA 

ในปี 2562 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงคัดสรรสินค้าที่เป็นที่นิยม ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าขายดี เช่น 

เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ล�าโพงบลูทูธ หูฟังไร้สาย และอื่นๆอีกหลากหลาย ซึ่งสินค้าดัง

กล่าว สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มจากออฟ

ไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น ด้วยการออกแบบและปรับโฉมเวปไซต์ของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการ

ขายกับการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง การจับมือกับพันธมิตรธุรกิจร่วมกันและพันธมิตรใหม่ๆ มากข้ึน เพ่ือน�าเสนอ

สินค้าและบริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กร

มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฎิบัติตามกฎหมายและ

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับ

ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม โดยในปี 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองจาก CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติ

ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้น�านโยบายดังกล่าวไปใช้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่ในการปฏิบตังิานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือร่วมกันพัฒนา

บริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลัง

ผลักดันที่ส�าคัญให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้ก�าลังใจและสนับสนุนการด�าเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

 

 ( นายวิสิฐ ตันติสุนทร ) 

  ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ประธานกรรมการ

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน

นายธะเรศ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

กรรมการ

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ  
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ

กรรมการ  
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวิทูร มโนมัยกุล

กรรมการ  
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

* หมายเหตุ : นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ และ นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม ่
 อีกครั้ง จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563  บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี ้
 
ล าดับที ่ 1 
ช่ือ  นายวิสิฐ ตนัติสนุทร  
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  11 กรกฎาคม 2562  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 0.5 ปี 
อายุ  60 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาตรสีถิติศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

-  Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison  
-  การบรหิารธุรกิจชัน้สงู มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์, สหรฐัอเมรกิา  

ประวัติการอบรม  -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
1. หลกัสตูร Chairman 2002 รุน่ที ่2/2544  
2. หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที่ 8/2545  
3. หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 131/2553  
4. หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที่ 3/2554  
-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั เอกชน และการเมือง(วตม.) รุน่ที่ 2/2547  
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 3/2549  
-  หลกัสตูรสถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ที่ 5  
-  หลกัสตูรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรบันกับรหิารระดบัสงู 
(ปปร.) รุน่ที่ 5/2546  

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท (%)  - ของตนเอง : 559,900 หุน้ คิดเป็น 0.06% 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 2562  
ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

ไมมี่  

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2543 - 2557  กรรมการ  บรษัิท ทรู วิชั่นส ์กรุป๊ จ ากดั  ธุรกิจสื่อสาร  

2544 - 2552 ประธานกรรมการ บรษัิท ฟิทซ ์เรทติง้ส ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจ  
การจดัอนัดบัเครดิต 

2544 - 2552 เลขาธิการ คณะกรรมการ  
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

กองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ 

2543-2544  ประธานกรรมการ  บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจพลงังานและ
สาธารณปูโภค  

 



9 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

 
ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ (ต่อ) 

2541 - 2543  ประธานกรรมการบรหิาร  บรษัิท แกรมม่ี  
เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน)  

ธุรกิจบนัเทิง  

2535 - 2541  รองประธานอาวโุสฝ่าย
การลงทนุ  

บรษัิท อเมรกินั อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชวัรนัส ์ 
จ ากดั  

ธุรกิจประกนั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2562 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2558 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง  

บรษัิท สายการบิน 
นกแอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจสายการบิน  

2543 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจพลงังาน และ
สาธารณปูโภค  

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน / กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ  สานกังานจดัการทรพัยส์นิ  
สภากาชาดไทย  

หน่วยงานราชการ  

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท ทรูวิชั่นกรุป๊ จ ากดั  ธุรกิจบนัเทิง  

 
ล าดับที ่ 2 
ช่ือ  นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ ์
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  14 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี 
อายุ  60 ปี  
วุฒิการศึกษา -  MBA in Finance, University of Chicago, USA 

-  Bs. in MIS, Syracuse University, USA 
ประวัติการอบรม  -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

1. หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  
2. หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  
3. หลกัสตูร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ Capital Market Academy Programs (CMA) รุน่ที่ 15 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไมมี่ 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

 



10 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

 
ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2546 – 2559 กรรมการตรวจสอบ 
 

บรษัิท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

2542 - 2551 
 

Director & Head of 
Thailand Investment 
Banking 

Citigroup Global Markets 
Asia Pacific Limited 
 

ธุรกิจธนาคาร 

2539 - 2542 
 

กรรมการผูจ้ดัการ  
ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บรษัิท หลกัทรพัยแ์อสเซท 
พลสั จ ากดั 

ธุรกิจเงินทนุและ
หลกัทรพัย ์

2536 - 2539 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทย
พาณิชย ์จ ากดั 

ธุรกิจเงินทนุและ
หลกัทรพัย ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2559 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ,  
ประธานสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2552 - ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
สายวานิชธนกิจ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจธนาคาร 

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุรวม 
บวัหลวง จ ากดั 

ธุรกิจเงินทนุและ
หลกัทรพัย ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน/กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมตราสารหนีไ้ทย ดแูลในการประกอบ
ธุรกรรมการคา้ตราสาร
หนี ้

 
 ล าดับที ่ 3 
ช่ือ  นางกิตติย์าใจ  ตรเีอกวิจิตร 
ต าแหน่ง  กรรมการ,  

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทตามที่ก  าหนดในหนงัสือรบัรอง, 
ประธานกรรมการบรหิาร, 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  14 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  16 ปี   
อายุ  61 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาผูน้  าทางสงัคม ธุรกิจ  และการเมือง  

   มหาวิทยาลยัรงัสิต 
-  ปรญิญาโท กิตติมศกัดิบ์รหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
-  ปรญิญาตร ีคณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   

 



11 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประวัติการอบรม  -  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ที่ 236 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท. รุน่ที่ 22) 
-  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์ลกัสตูรนกับรหิารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุน่ที่ 4 วิทยาลยั
การยตุิธรรมทางปกครอง ส  านกังานศาลปกครอง 
-  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส  าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ที่ 15 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
-  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพานิชย ์(TEPCoT)  
-  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที่ 8 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 167,261,156 หุน้ คิดเป็น 17.11% 
- คูส่มรส, บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

จากตน้ปี 2562 ถือหุน้ที่ 251,293,800 หุน้ คิดเป็น 25.70%  
ในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 ไดข้ายหุน้ออกไปจ านวน 84,032,644 หุน้ คิดเป็น 8.59% 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

เป็นบพุการขีอง นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนิศ  

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2562   ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2524 – 2559 
 

ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

2524 – 2558 
 

กรรมการ,  
ประธานกรรมการ 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

2551 - 2556 กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2562 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2524 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน / กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

2559 - ปัจจบุนั  ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท โซลเมท อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจดั
จ าหน่ายเครือ่งส  าอาง
และเวชส าอาง 

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ 
 

บรษัิท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพลงังาน และ
เก่ียวเน่ืองกบัพลงังาน 
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 ล าดับที ่ 4 
ช่ือ  นายธะเรศ  โปษยานนท ์
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  20 มีนาคม 2551 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 11 ปี   
อายุ  56 ปี  
วุฒิการศึกษา -  Master in Marketing, Webster University, USA 

-  Bachelor of Business Administration-General Business Major Eastern Kentucky University, 
USA  

ประวัติการอบรม  -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 74/2551 
2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 183/2556 
3. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556  

-  หลกัสตูร “วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที่ 5” ส านกังานคณะกรรมการกากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจ ประกนัภยั (OIC) 

-  หลกัสตูร “ผูน้  าในอนาคตส าหรบัธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
-  หลกัสตูร “ผูน้  าที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บรษัิท สลงิชอท กรุป๊ จ ากดั 
-  หลกัสตูร “ระบบการจดัการแบบญ่ีปุ่ น” (Japanese Management System) สถาบนับณัฑิต
บรหิารธุรกิจศศินทร ์ 

-  หลกัสตูร “สถาบนัความเป็นผูน้  า ส  าหรบัลกูคา้” (Crosville Program)”, เซบ,ู ฟิลิปปินส General 
Electric (GE)  

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

-  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
1.หลกัสตูรประกาศนียบตัร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)                                        
รุน่ 7/2562    
2.หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 33/2562 

 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : ไมมี่ 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

 
 
 
 
 



13 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2557 - 2561 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท มารช์ พีบี จ  ากดั 
 

ธุรกิจนายหนา้และที่
ปรกึษาประกนัภยั  

2554 - 2557  
 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

ธนาคาร กรุงศรอียธุยา 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจธนาคาร 

2547 – 2554 
 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บรษัิท หลกัทรพัย ์ 
โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจเงินทนุและ
หลกัทรพัย ์

2541 – 2547 
 

ผูอ้  านวยการฝ่าย 
Multinational 
Corporate &Telecom 

Deutsche Bank AG, 
Thailand 

ธุรกิจธนาคาร  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง,กรรมการการลงทนุ 

บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวติ 
จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจประกนัภยัตอ่
ดา้นประกนัชีวติ 

2559 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2558 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

บรษัิท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ย
วสัดกุ่อสรา้ง 

2551 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน/กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ, 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
กลุม่ 

บรษัิท แอมแพค โฮลดิง้ 
จ  ากดั 
 

ธุรกิจบรกิารดา้นการ
ซือ้-ขายรถยนต ์ 

 
 ล าดับที ่ 5 
ช่ือ  นางทธันา   รอดโพธ์ิทอง 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  14 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี 
อายุ  66 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ประวัติการอบรม  -  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 10,000 หุน้ คิดเป็น 0.001% 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  



14 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562  
ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2546 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ 
  

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน/กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไมมี่ 

 
 ล าดับที ่ 6 
ช่ือ  นายวิทรู มโนมยักลุ 
ต าแหน่ง  กรรมการ, 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทตามที่ก  าหนดในหนงัสือรบัรอง 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  21 มิถนุายน 2551 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 11 ปี 
อายุ  64 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการจดัการคณุภาพ วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
ประวัติการอบรม  -  หลกัสตูรการบรหิารภาครฐัและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุน่ที่ 9) 

-  หลกัสตูรการจดัการดา้นตลาดสมยัใหม ่รุน่ที่ 37 มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ ์
-  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูสหสวรรษใหม ่มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์ 
-  โครงการพฒันาผูบ้รหิาร (Mini MBA) 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 1,000,000 หุน้ คิดเป็น 0.1% 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

จากตน้ปี 2562 ถือหุน้ที่ 2,000,000 หุน้ คิดเป็น 0.2% 
ในเดือนมกราคม 2562 ไดข้ายหุน้ออกไปจ านวน 1,000,000 หุน้ คิดเป็น 0.1% 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

 



15 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2546 – 2557 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บรษัิท เจเนอรลั เรคคอรด์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล อินดสัตรี ้
จ ากดั 

ธุรกิจผลิตสื่อบนัทกึภาพ
และเสียง  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เอสพีซีจี จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานและ
สาธารณปูโภค 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน/กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

2557 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา บรษัิท เจเนอรลั เรคคอรด์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล อินดสัตรี ้
จ ากดั 

ธุรกิจผลิตสื่อบนัทกึภาพ
และเสียง  

 
 ล าดับที ่ 7 
ช่ือ  นายอภิวฒิุ พิมลแสงสรุยิา 
ต าแหน่ง  กรรมการ,  

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทตามที่ก  าหนดในหนงัสือรบัรอง, 
กรรมการบรหิาร 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  26 เมษายน 2561 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 
อายุ  54 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาโท คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปรญิญาตร ี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม  -  Director Certification Program (DCP) รุน่ 115   สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 
-  Executive Development Program (EDP) รุน่ 7 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 22สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
-  หลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิงบรูณาการทางการแพทย ์(บสพ.) รุน่ 2 วิทยาลยัแพทยศ์าสตรน์านาชาติ
จฬุาภรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  การโคช้ผูบ้รหิารระดบัสงู (Executive Coaching) สถาบนั International Coaching Academy 
สหรฐัอเมรกิา 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

-  หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 62 สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการก่องทพั
ไทย กระทรวงกลาโหม 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : ไมมี่ 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

 
 
 



16 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2561 - 2562 
 

กรรมการอิสระ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2547 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บรษัิท สลิงชอท กรุป๊ จ  ากดั 
 

ธุรกิจที่ปรกึษาใหบ้รกิาร
ดา้นการพฒันาผูน้  าและ
การพฒันาองคก์ร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน/กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

2561 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
  

บรษัิท ไทยสมทุรประกนั
ชีวิต จ ากดั 

ธุรกิจประกนัชีวิต 

2560 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
  

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศ
ไทย 

รฐัวิสาหกิจภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของกระทรวง
การทอ่งเที่ยวและกีฬา 

2556 - ปัจจบุนั 
 

Founding Partner 
 

บรษัิท สลิงชอท กรุป๊ จ  ากดั 
 

ธุรกิจที่ปรกึษาใหบ้รกิาร
ดา้นการพฒันาผูน้  าและ
การพฒันาองคก์ร 

 
 ล าดับที ่ 8 
ช่ือ  นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนิศ 
ต าแหน่ง  กรรมการ, 

กรรมการบรหิาร 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 5 กมุภาพนัธ ์2562 และกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้

เม่ือวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - ปี 
อายุ  30 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาตร ี คณะเศรษฐศาสตร ์ภาคภาษาองักฤษ (BE) (ประธานรุน่) เกียรตินิยมอนัดบั 1  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกิจ (MBA) ประกาศนียบตัร Beta Gamma Sigma (เทียบเทา่เกียรตินิยม
อนัดบั 1) Babson College USA 

ประวัติการอบรม  -  ประกาศนียบตัร ภาษาจีนพืน้ฐาน Beijing Open University ประเทศจีน 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 269 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : ไมมี่ 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ของตนเอง : จากตน้ปี 2562 ถือหุน้ที่ 30,000,000 หุน้ คิดเป็น 3.07%  
ในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 ไดข้ายหุน้ออกไปจ านวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็น 3.07% 

- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

เป็นบตุรของนางกิตติย์าใจ ตรเีอกวิจิตร 

 
 



17 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2561 - 2562 
 

กรรมการ, 
ผูอ้  านวยการฝ่ายงาน
พฒันาธุรกิจ 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

  2559 - 2560 
 

Head of Scaled 
Business Community  

Facebook Singapore 
Pte. Ltd. 

ธุรกิจบรกิารดา้น
วิศวกรรม 

2555 - 2556 Key Account 
Manager 

บจ.พรอคเตอร ์แอนด ์แกม
เบิล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 
(P&G) 

ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้
อปุโภคบรโิภค 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร, 
ที่ปรกึษาดา้น
การตลาด 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน / กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไมมี่    

 
ล าดับที ่ 9 
ช่ือ  นางสาวณลนัรตัน ์ นนัทน์นส ์
ต าแหน่ง  กรรมการ 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 5 กมุภาพนัธ ์2562 และกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้
เม่ือวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - ปี 
อายุ  36 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาโท  คณะเศรษฐศาสตร ์หลกัสตูร การจดัการ (MABE) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-   ปรญิญาตร ี คณะศลิปศาสตร ์เอกภาษาองักฤษ (เกียรตินิยม อนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวัติการอบรม  -  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-    Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส ์
-    Mini MBA กลุม่เซ็นทรลัพฒันา และจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-    Sustaining Family Business สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
-    K-SMEs ธนาคารกสิกรไทย 
-    SME  Advance มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-    Digital Marketing / Mini MBA มหาวิทยาลยัเนชั่น 
-     หลกัสตูรเครอืข่ายนกัอตุสาหกรรมรุน่ใหม ่ YOUNG-FTI 
      สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-    Finance Analysis for Business Strategy Planning 
      สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย  (TMA) 
-     การพฒันาโครงการส  าหรบัโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดเล็กมาก 
      บรษัิท เอ็กซเ์ซลเลน้ท ์เอ็นเนอรย์ี่ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ  ากดั 

ประวัติการอบรม  
(ภายในปี 2562)  

ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : ไมมี่ 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  



18 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

เป็นบตุรของนางกิตติย์าใจ ตรเีอกวิจิตร และ เป็นพ่ีสาวของ นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนิศ 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2559 - 2562 
 

ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บรษัิท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

2556 - 2562 
 

กรรมการ 
 

บรษัิท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

2559 - 2562 
 

กรรมการ บรษัิท โซลเมท อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

ธุรกิผลิตและจ าหน่าย
เวชส าอาง 

   2559 - 2562  กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี 
จ  ากดั 

ธุรกิจพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน/กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไมมี่ 

 
ล าดับที ่ 10 
ช่ือ  นางทองอยู ่  ถาวรสกลุชยั 
ต าแหน่ง  กรรมการบรหิาร, 

รองประธานกลุม่งานบญัชีและการเงิน 
อายุ  52 ปี  
ประวัติการอบรม  - Case Study for Pack 5& Fair Value รุน่ที่ 2/62 

- Corporate Finance รุน่ที่ 3/62 
- Insight Financial Management : เสรมิศกัยภาพใหกิ้จการ ผ่านการบรหิารการเงินอยา่งมืออาชีพ 
- Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562 
- CGR Workshop 

วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 30,000 หุน้ คิดเป็น 0.003% 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

การด ารงต าแหน่งในบริษัท
อ่ืน / กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไมมี่ 

 



19 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2559 - 2561 
 

ผูอ้  านวยการฝ่าย
บรหิารบญัชีการเงิน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2558 - 2559 
 

ผูอ้  านวยการกลุม่งาน
บรหิารบญัชีการเงิน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2552 - 2558 
 

กรรมการบรหิาร, 
ผูอ้  านวยการกลุม่งาน
บรหิารบญัชีการเงิน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2544 - 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
การเงิน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2562 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรหิาร บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2561 - ปัจจบุนั 
 

รองประธานเจา้กลุม่
งานบญัชีและการเงิน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

 
ล าดับที ่ 11 
ช่ือ  นางสาวครมิา  จรูญสกลุวงศ ์
ต าแหน่ง  เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
อายุ  33 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาโท  คณะเศรษฐศาสตร ์หลกัสตูรเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปรญิญาตร ี คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรุ ี
ประวัติการอบรม  - Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562 

- CGR Workshop 
- การใชง้านระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ FSCOM ปี 2562 
- CAC Road to Certify 
- โครงการองคก์รโปรง่ใส จดัโดย ปปช. นนทบรุี   
- แนวทางการใชร้ะบบรายงานการไดม้า หรอื จ าหน่ายหลกัทรพัย ์(แบบ 246-2) 
- ติวเขม้ใหเ้ต็ม 100 for AGM 
- ที่ปรกึษาดา้นแรงงานสมัพนัธ ์รุน่ที่ 128 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
- หลกัสตูรวา่ความ ส านกัอบรมวิชาวา่ความ สภาทนายความ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 1,500 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

 
 
 
 



20 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2559 - 2561 ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษัิท บรษัิท  ตะวนัออกพาณิชย์
ลิสซิ่ง  จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารสินเช่ือ 

2558 - 2559 
 

นิติกร / ทนายความ บรษัิท เดอะคลีนิกค ์คลินิก
เวชกรรม จ ากดั 

ธุรกิจคลินิกเสรมิความ
งาม 

2554 - 2557 ทนายความ ส านกังานทนายความ
สมชาย กลุบญุเรอืงรตัน ์

ส านกังานทนายความ 

2554 - 2557 ทนายความ ส านกังานเจนวฒิุ นิลด า 
ทนายความและธุรกิจ 

ส านกังานทนายความ 

การด ารงต าแหน่งส าคัญใน
ปัจจุบัน 

2562 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรหิาร บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

 
ล าดับที ่ 12 
ช่ือ  นายกนัตพ์จน ์  เจรญิภทัรปรดีา 
ต าแหน่ง  รกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคมุตรวจสอบภายใน 
อายุ  51 ปี  
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาการตลาด โรงเรยีนพาณิชยการสนัติราษฎร ์ 
ประวัติการอบรม  - Beginner Track IIAT   

- การปฏิบตัิงานตรวจสอบส าหรบัผูต้รวจสอบภายในมือใหม ่สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) 
- Cyber security and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards 
- CAC Road to Certify 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 100 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมมี่  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษัท (%) ในปี 
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /  
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไมมี่  

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไมมี่  

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2535 –  2554 - ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้สินคา้ 
- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการคลงัสินคา้ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้สั่ง
ผลิตสินคา้ 
- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่าย
ฝึกอบรม 

บรษัิท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก 

การด ารงต าแหน่งส าคัญใน
ปัจจุบัน 

2555 - ปัจจบุนั 
 

รกัษาการหวัหนา้ฝ่าย
ควบคมุตรวจสอบภายใน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
ช่ือยอ่ MPG 
ประเภทธุรกิจ รา้นค้าปลีกจ าหน่ายเครื่องส าอาง, อุปกรณ์เทคโนโลยี และเป็นผู้ถือลิขสิทธ์ิ ผลิต                  

จดัจ าหนา่ยเพลง ภาพยนตร ์ในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี บลเูรย ์ดิสก ์
สถานท่ีตัง้ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบรษัิท 0107546000440 
ทนุจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท (หุน้สามญั 1,470,334,913 หุน้) มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
ทนุช าระแลว้ 977,753,684 บาท (หุน้สามญั 977,753,684 หุน้) มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
โทรศพัท ์ 0-2514-7999 
โทรสาร 0-2514-5000 
Website www.mangpong.co.th 
 www.stardust.co.th 
 www.gizmanlifestyle.co.th 
Line@  Stardust , @GLOUDA , @gizmangadgets 
Facebook Stardustshops , GLOUDA Everyday Makeup , Gizman Lifestyle 
Instagram Stardustshops , Gloudacosmetic , Gizman Lifestyle 
Mail                stardust.mangpong@gmail.com 
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ข้อมูลบริษัทยอ่ย 
  
ชื่อบริษัท บริษัท โซลเมท อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลติและจดัจ าหนา่ยเครือ่งส  าอางและเวชส าอาง 
สถานท่ีตัง้ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบรษัิท 0105558000171 
ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุน้สามญั 500,000 หุน้) มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
ทนุช าระแลว้ 5,000,000 บาท (หุน้สามญั 500,000 หุน้) มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
สดัสว่นเงินลงทนุ รอ้ยละ  99.10 
โทรศพัท ์ 0-2514-5999 
โทรสาร 0-2514-5500 
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี ่จ ำกัด 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลงังาน และเก่ียวเนื่องกบัพลงังาน 
สถานท่ีตัง้ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบรษัิท 0105558071892 
ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุน้สามญั 500,000 หุน้) มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
ทนุช าระแลว้ 2,000,000 บาท (หุน้สามญั 200,000 หุน้) มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
สดัสว่นเงินลงทนุ รอ้ยละ  99.60 
โทรศพัท ์ 0-2514-4444 
โทรสาร 0-2514-5500 
 
 
บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรชัดาภิเษก   
 แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท ์ 0-2009-9000 
Call Center 0-2009-9999  
โทรสาร 0-2009-9991 
Website www.set.or.th/tsd 
E-mail SETContactCenter@set.or.th 
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ผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2562 นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3885 
นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจี์น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4563 
นางสาวดรณี สมก าเนดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5007 
นางสาวจารุณี นว่มแม ่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 

สถานท่ีตัง้   ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
    49/27 อาคารสลีมพลาซา่ ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์    0-2234-1676, 0-2234-1678  
โทรสาร    0-2237-2133 
 
 

อยา่งไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอใหเ้ปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชี เนื่องจากได้
เปรยีบเทียบราคาค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรายเดิมกบัรายอื่นๆ แลว้  ค่าสอบบัญชีของ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ท่ีเสนอต่อบริษัทฯ นัน้ลดลงจากของผูส้อบบญัชีรายเดิมถึงรอ้ยละ 11.65 ประกอบกบัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัท สอบ
บญัชีธรรมนิติ จ ากดั มีความเหมาะสม มีคุณสมบตัิ และมีความเป็นอิสระในการสอบบญัชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะ
เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีใหม ่จาก  ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 จึงขอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
 
ผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2563 นาย สวุฒัน ์      มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  8134 

  นางสาว อรสิา   ชมุวิสตูร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  9393  
นาย พีระเดช     พงษ์เสถียรศกัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 4752 

สถานท่ีตัง้   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
 อาคารธรรมนติิ ชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขที่ 178 ถนนประชาช่ืน  
 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์    0-2596-0500 ตอ่ 1-7  
โทรสาร    0-2555-0665 , 0-2596-0563 
Email     center@daa.co.th 
 
 ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชีดงักลา่ว ยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนื่องจากตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ก่อน 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2524  ผู้ก่อตั้ง คือ นำยมนตร ี 
มิตรศรทัธำ และนำงกิตติ์ยำใจ ตรีเอกวิจิตร ทัง้สองท่ำนเริม่ตน้ดว้ยควำมรกัในกำรดหูนงัฟังเพลง และพฒันำควำมรกัมำเป็น
อำชีพและสะสมประสบกำรณใ์นกำรบรหิำรพืน้ท่ี บรหิำรสนิคำ้ และควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำของประเทศ  

ปัจจุบัน บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้เช่ียวชำญกำรประกอบธุรกิจเทรดดิง้ในหลำกหลำย
แพลตฟอรม์ ในปัจจุบันมีกำรบริหำรรำ้นคำ้ปลีกในสินค้ำ 2 กลุ่ม 2 แบรนด ์ภำยใตแ้นวคิด “Life is Entertainment” โดยมี
โครงสรำ้งธุรกิจ ดงันี ้

 
1.  แบรนด ์GIZMAN (กิซแมน) และ MANGPONG (แมงป่อง) House of Lifestyle Gadgets 

บรษัิทฯ เป็นท่ีรูจ้กัอย่ำงดีในฐำนะรำ้นคำ้ปลกีสือ่บนัเทิง ในนำมรำ้น MANGPONG (แมงป่อง) ผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ปลีก
สนิคำ้ โฮมเอนเตอรเ์ทนเมน้ต ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในดำ้นควำมบนัเทิงภำยในบำ้น (Home Entertainment) 
ซึง่ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดค้วบรวม แบรนด ์MANGPONG น ำมำรวมเป็นสว่นหนึง่กบัแบรนด ์GIZMAN  ปัจจบุนับรษัิทฯ มุง่เนน้
กำรด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี โดยเนน้กลุม่ลกูคำ้ที่รกักำรใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในชีวิตประจ ำวนั 
ปัจจุบนัมีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอรม์ออฟไลนแ์ละออนไลน ์ภำยใตแ้บรนดร์ำ้นคำ้ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่ม
สนิคำ้ขำยดี เช่น เครือ่งกรองอำกำศขนำดตำ่งๆ โดยเฉพำะขนำดพกพำ หุน่ยนตด์ดูฝุ่ น สกู๊ตเตอรไ์ฟฟำ้ ล ำโพงบลทูธู และ หฟัูง
ไรส้ำย ซึ่งเป็นสินคำ้สไตลเ์ทคโนโลยีที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะส ำหรบักลุ่มเป้ำหมำยที่ตอ้งกำรสินคำ้ที่ตอบสนองกับรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิตที่เปลีย่นไปตำมยคุสมยั ภำยใตแ้บรนด ์GIZMAN จำกผูจ้  ำหน่ำยหลำกหลำย โดยมีกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย อำย ุ20 – 
50 ปี ซึ่งในรำ้นมีสินคำ้ไลฟ์สไตล -์แก็ดเจ็ท ทัง้หมดกว่ำ 88 แบรนด ์มำกกว่ำ 565 SKUs จำก Supplier กว่ำ 42 บริษัท ทัง้นี ้
บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งเนน้ในกำรด ำเนินกิจกำรสำขำตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำทั่วไป กระจำยอยู่รอบๆ กรุงเทพ โดยใชก้ลยทุธป่์ำลอ้ม
เมือง 

ณ 31 ธนัวำคม 2562 มีสำขำทัง้หมด 5 สำขำ ไดแ้ก่ เซ็นทรลัพลำซำ่ พระรำม 2 / เซ็นทรลัพลำซำ่ พระรำม 3 /  ฟิวเจอร์
พำรค์ รงัสติ / แฟชั่น ไอสแ์ลนด ์/ เดอะมอลล ์นครรำชสมีำ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดม้ีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลนท์ี่หลำกหลำย ไดแ้ก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE, 
Facebook, Instagram และ Website โดยมีกำรร่วมเเคมเปญต่ำงๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น 
Online Exclusive ใหล้กูคำ้มำกขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

2.  แบรนด ์STARDUST (สตารด์ัส) Multi-Brand Beauty Store   

ธุรกิจรำ้นคำ้ปลกีสนิคำ้กลุม่ควำมงำม โดยบรษัิทฯ จ ำหนำ่ยสนิคำ้เครือ่งส  ำอำง สกินแคร ์น ำ้หอม และ สนิคำ้ควำมงำม
อื่นๆ ผำ่นกำรขำยปลีกภำยใตแ้บรนดร์ำ้นคำ้ STARDUST ดว้ยมีควำมตัง้ใจในกำร “เป็นเบือ้งหลงัควำมสวยของผูห้ญิง” โดยมี
ลกัษณะเป็นรำ้นสะดวกซือ้ที่สรำ้งควำมตื่นเตน้ในกำรชอ้ปป้ิงเครื่องส ำอำง สกินแคร ์น ำ้หอม และ สินคำ้ควำมงำมอื่นๆ กับ
สินคำ้หลำกหลำยแบรนด ์(Multi-Brand) ที่เป็นที่รูจ้ักเป็นอย่ำงดีทัง้ในประเทศ (Thai Brands) ต่ำงประเทศ (International 
Brands) จำกคู่คำ้หลำกหลำยรำย รวมถึงเป็นช่องทำงหลกัในจ ำหนำ่ยสนิคำ้ House Brand ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 2 กลุม่
ผลติภณัฑ ์คือ กลุม่เครือ่งส  ำอำง ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA และกลุม่สกินแคร ์ภำยใตแ้บรนด ์KEIRA 

รำ้น STARDUST มีขนำดพืน้ที่รำ้นคำ้เฉลี่ย 90 -150 ตรม. และมีสินคำ้ควำมงำมที่หลำกหลำยทัง้หมดกว่ำ 213 แบ
รนด ์จ ำนวนกวำ่ 2,906 SKUs จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย กว่ำ 120 บริษัท โดยกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัเป็นผูห้ญิง ทัง้ กลุม่นกัศึกษำ 
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คนเริ่มท ำงำน พนกังำนบริษัท อำยตุัง้แต่ 18 – 35 ปี ท่ีตอ้งกำรใชเ้ครื่องส ำอำงและผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวในกำรดแูลตนเองและ
เสรมิสรำ้งบคุลกิภำพใหท้นัสมยั  

เพื่อเป็นกำรต่อยอดกำรบริหำรรำ้นคำ้ปลีก บริษัทฯ ไดม้ีกำรผลิตสินคำ้หมวดเครื่ องส ำอำง ที่เป็น House Brand 
Product ในลกัษณะกำรจำ้งผลิต (OEM) บริหำรงำนภำยใตบ้ริษัทย่อยในช่ือ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ซึ่งได้
ผลติออกมำจ ำหนำ่ยเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑ ์คือ กลุม่เครือ่งส  ำอำง ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA และกลุม่สกินแคร ์ภำยใตแ้บรนด ์
KEIRA  

ในปีท่ีผำ่นมำ แบรนด ์CLOUDA ภำยใตแ้นวคิด “CLOUDA Everyday Makeup” ไดร้บัรำงวลัแห่งควำมภำคภมูิที่กำ
รนัตีคณุภำพสนิคำ้ในหลำยเวที ไดแ้ก่ 

(1) สุดยอดมาตราฐานคุณภาพการพัฒนา  
รำงวลั THAILAND 30 PREMIER Biz Awards 2018 สดุยอด 30 ธุรกิจแหง่ปี BRAND CLOUDA 

(2) กลุ่มเซเลปและบล็อกเกอรร์ะดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! และนิตยสารสุดสัปดาห ์ 
รำงวลัจำกนิตยสำร OK! ไดร้บัจ ำนวน 2 เวที ไดแ้ก่ 

   (2.1)  เวที OK! BEAUTY CHOICE  
a)  รำงวลั BEST PERFECTING POWDER   
“CLOUDA Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder SPF20” ไดร้บัรำงวลัถึง 2 ปีซอ้น (2017-2018) 
Hero Product แปง้กนัแดดคมุมนั เนือ้เนียนละเอียด ใหค้วำมสมัผสัที่สบำยผิวไม่เป็นครำบ ดเูป็นธรรมชำติ 
พรอ้มสำรโจโจบ้ำรออยลช์่วยบ ำรุงผิวใหนุ้ม่ชุ่มชืน้  

b)  รำงวลั BEST PALETTE EYESHADOW 
“CLOUDA Nude 2 Metallic Eyeshadow Palette” ไดร้บัรำงวลัถึง 2 เวที ในปี 2017 อำยแชโดวพ์ำเลท 12
เฉดสี สำมำรถแต่งไดท้ัง้ลคุกลำงวนัและกลำงคืน ดว้ยเนือ้แมตตแ์ละเนือ้ชิมเมอร ์เนือ้แนน่ติดทนไม่รว่งเป็น
ผง โดยออกแบบมำเพื่อสผิีวสำวเอเชียโดยเฉพำะ ทัง้ยงัสำมำรถใชแ้ตง่คิว้และไลด้ัง้ไดอ้ีกดว้ย  

c)รำงวลั BEST CLEANSING WATER  
“CLOUDA Micellar 1–Step Cleansing Water” ไดร้บัรำงวลัในปี 2018 เมกอพัรีมูฟเวอรใ์ชง้ำนง่ำยแค่ส
เต็ปเดียวจบ สำมำรถท ำควำมสะอำดเครือ่งส  ำอำงและมลภำวะ พรอ้มสำรบ ำรุงอย่ำงทบัทิมและคำโมมำยล ์
ซึง่ช่วยลดจดุดำ่งด ำบนใบหนำ้ ใหค้วำมกระจ่ำยใส คืนควำมชุ่มชืน้ใหผิ้ว เหมำะกบัทกุสภำพผิว 

 (2.2)  เวที OK! BEST SUMMER BEAUTY HOT–LIST รำงวลั BEST HYDRATING SUNSCREEN  
“CLOUDA Daily Sunscreen Total Product SPF 50PA +++”  ไดร้บัรำงวลัในปี 2018 นวตักรรมครมีกัน
แดดเนือ้เนียนนุม่ตัง้แตค่รัง้แรกที่สมัผสั ซมึเขำ้ผิวไดด้ี เกลีย่ง่ำยเรยีบเนียนไมเ่หนอะหนะ กนัน ำ้กนัเหง่ือ  
 

(3)  รางวัลจากนิตยสารสุดสัปดาหไ์ด้รับจ านวน 1 เวที ได้แก่ BEAUTY AWARDS  
 (3.1)  รำงวลั BEST OF EYESHADOW READER’S VOTE  

“CLOUDA Nude 2 Metallic Eyeshadow Palette” อำยแชโดวพ์ำเลท 12 เฉดส ีสำมำรถแตง่ไดท้ัง้ลคุ 
กลำงวนัและกลำงคืน ดว้ยเนือ้แมตตแ์ละเนือ้ชิมเมอร ์เนือ้แนน่ติดทนไมร่ว่งเป็นผง โดยออกแบบมำเพื่อสผิีว
สำวเอเชียโดยเฉพำะ ทัง้ยงัสำมำรถใชแ้ตง่คิว้และไลด้ัง้ไดอ้ีกดว้ย 
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(3.2) รำงวลั BEST OF LIPSTICK READER’S VOTE 
“CLOUDA Lip Lady” ไดร้บัรำงวลัในปี 2017 ลิปสติกแบรนดไ์ทยไม่แพแ้บรนดน์อก เนือ้ก่ึงแมตต ์ช่วยให้
ปำกดเูรยีบเนียน  ไมแ่ตกเป็นรอ่งหรอืเป็นคำบระหวำ่งวนั  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มุง่เนน้ด ำเนินกิจกำรรำ้น STARDUST ตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำรอบนอกกรุงเทพ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 มีสำขำทัง้หมด 3 สำขำ ไดแ้ก่ เซ็นทรลัพลำซ่ำ พระรำม 2 / เซ็นทรลัพลำซำ่ พระรำม 3 /  เมเจอร์
ซีนีแพลก็ซ ์ป่ินเกลำ้ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดม้ีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลนท์ี่หลำกหลำย ไดแ้ก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE, 
Facebook, Instagram และ Website โดยมีกำรร่วมเเคมเปญต่ำงๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น 
Online Exclusive ใหล้กูคำ้มำกขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัทฯ ใน
ภาพรวม 

คณะกรรมกำรบรษัิท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ โดยมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์และ
พนัธกิจของบรษัิทฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำร และพนกังำน มีจดุมุง่หมำยไปในทิศทำงเดียวกนั และไดพ้ิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทกุปี 

วิสัยทัศน ์(Vision)  
มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯ ชัน้น ำของคนไทยที่จะบริหำร Retail  และผลิตสินคำ้ไทยที่มีมำตรฐำนระดบัสำกลและเป็นอนัดบั

หนึง่ในใจของผูบ้รโิภคในหมวดนัน้ๆ 

พันธกิจ (Mission) 
1. สรรหำและพัฒนำสินคำ้ที่มีคุณภำพและคุม้ค่ำ   สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวัย

ทกุไลฟ์สไตล ์
2. น ำผลิตภัณฑ์ให้เขำ้ถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้

หลำกหลำยครอบคลมุทั่วประเทศ ขยำยสูร่ะดบัภมูิภำค
3. ใหบ้รกิำรทัง้ก่อนและหลงักำรขำยที่ดีเยี่ยม โดยทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญและมีใจรกัในงำนบรกิำร
4. ด ำเนินธุรกิจรว่มกบัคูค่ำ้ ลกูคำ้ ดว้ยควำมเป็นธรรม สรำ้งควำมไวว้ำงใจ และควำมสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั
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5. สรำ้งคณุคำ่ใหก้บัสงัคม และด ำเนินงำนตำมหลกับรรษัทภิบำลสูส่ำกล 
6. เพิ่มมลูคำ่ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสมและยั่งยืน  
7. พฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัขององคก์รใหพ้รอ้มรองรบักำรเปลีย่นแปลงเพื่อน ำไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน 

โดยค ำนงึถึงผลตอบแทนและผลกระทบท่ีผูถื้อหุน้ พนกังำนและสงัคมจะไดร้บั 
8. เพิ่มช่องทำงในกำรหำรำยไดอ้ื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลกัเดิมของบรษัิทฯ เพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรหำรำยไดใ้หเ้ติบโต

แข็งแกรง่และยั่งยืนในอนำคต 

วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย 
บรษัิทฯ มีเปำ้หมำยหลกัในกำรเป็นผูน้  ำในธุรกิจคำ้ปลกีสนิคำ้ที่มีคณุภำพและทนัสมยัตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 

โดยเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้ทกุเพศทกุวยั ทกุไลฟ์สไตล ์และเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยดงักลำ่ว บริษัทฯ จึงเพิ่มไลนส์นิคำ้กลุม่ไลฟ์สไตล์-
แก็ดเจ็ทรูปแบบ Chain Store เขำ้มำจัดจ ำหน่ำยภำยใต้รำ้น “GIZMAN” และเพิ่มไลน์สินคำ้กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมงำมใน
รูปแบบ Multi-brand Beauty Store เขำ้มำจดัจ ำหนำ่ยภำยใตร้ำ้น “STARDUST”  

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำและพัฒนำสินคำ้ที่มีคุณภำพและคุม้ค่ำ โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลนม์ำกขึน้ เช่น กำรโฆษณำผ่ำนทำง Lazada, Shopee, JD Central, LINE, Facebook, Instagram, Website และ
ออฟไลน ์ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ท่ีทั่วประเทศ โดยใชส้ำขำของบรษัิทฯ เป็นช่องทำงหลกัในกำรกระจำยสนิคำ้สูผู่บ้รโิภค  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพฒันำคุณภำพของพนกังำนขำยใหม้ีควำมรอบรูส้ำมำรถใหข้อ้มูลและแนะน ำสินคำ้ได้
อยำ่งถกูตอ้งและตรงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี ซึง่จะใหบ้รกิำรทัง้ก่อนและหลงักำรขำยที่ดีเยี่ยม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่จะสำมำรถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้นั้น  บริษัทฯ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภำคส่วน อันไดแ้ก่ ลกูคำ้ (Customer)  คู่คำ้  (Supplier)  พนักงำน (Employee)  สงัคมและชุมชน (Social & 
Community) และ ผูถื้อหุน้ (Shareholders) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) ลูกค้า (Customer) บรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันำและคดัสรรสนิคำ้ที่ตอบสนองตรงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และเป็น

สนิคำ้ที่ลกูคำ้สำมำรถมั่นใจไดใ้นคณุภำพ  ในรำคำท่ีคุม้ค่ำสมเหตสุมผล มีรำยกำรสง่เสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้
ลกูคำ้จะไดร้บักำรบรกิำรท่ีดีเยี่ยมเป็นท่ีพงึพอใจสงูสดุของลกูคำ้จำกบคุลำกรท่ีมีควำมรูใ้นตวัสนิคำ้ และมีใจรกัในงำนบรกิำร 
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(2) คู่ค้า (Supplier) บรษัิทฯ ด ำเนินธุรกิจกบัคูค่ำ้ดว้ยมิตรภำพ บนพืน้ฐำนของกำรสง่เสรมิประโยชนซ์ึง่กนัและกนั โดย
มุ่งหวงัควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจรว่มกัน  (Win-Win Situation) มีควำมซื่อตรงกับคู่คำ้โดย ยึดมั่นต่อกำรปฏิบตัิตำม
สญัญำที่ตกลงกนัอยำ่งเครง่ครดั  และเปิดเผยขอ้มลูที่จ ำเป็นดว้ยควำมจรงิใจ  มีควำมชดัเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

(3) พนักงาน (Employee) บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัทรพัยำกรบคุคลทุกระดบัชัน้ พนกังำนจะไดร้บัควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีพ มีรำยไดท้ี่เหมำะสม  ไดร้บัสวสัดิกำรมีสภำวะแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี  มีโอกำสในกำรเติบโตกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 
และจดุมุง่หมำยส ำคญัของบรษัิทฯ คือ ตอ้งกำรใหพ้นกังำนมีควำมสมดุลระหวำ่งชีวิตและกำรท ำงำน (Work Life Balance) 

(4) สังคมและชุมชน (Social & Community)  บริษัทฯ ยึดมั่นมำโดยตลอดที่จะด ำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมสรำ้งสรรค์
สงัคม ไมด่  ำเนินธุรกิจตลอดจนไม่สง่เสริมธุรกิจที่สรำ้งปัญหำหรอืเกิดผลเสยีต่อสงัคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนซึ่งเ ป็นก ำลงั
ส ำคญัของสงัคมในอนำคต  นอกจำกนีย้งัตระหนกัถึงควำมเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่แมบ้รษัิทฯ จะไมไ่ดด้  ำเนินธุรกิจทำงดำ้น
โรงงำนผลติ แตก็่ไดม้ีกำรด ำเนินหลกักำร 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภำยในองคก์รมำอยำ่งตอ่เนื่อง    

(5) ผู้ถือหุ้น (Shareholder) บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำผู้ถือหุ้นทุกท่ำนมีควำมเป็นเจ้ำของร่วมกันกับบริษัทฯ  จึงให้
ควำมส ำคญักบัควำมเทำ่เทียมกนั   รวมถึงด ำเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภำยใตห้ลกัเกณฑต์่ำงๆ ตำมที่หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด   
เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจในเรื่องของควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดผลตอบแทนที่
เหมำะสม และธุรกิจมีควำมยั่งยืน 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส  ำคัญของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2562 มี
รำยละเอียดพอสงัเขป ดงันี ้
 

  ปี 2562 
 เดือนกมุภำพนัธ ์2562 บรษัิทฯ ไดม้ีกำรโครงสรำ้งกำรบรหิำร โดยไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงในกลุม่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

และกำรเปิดโอกำสใหน้กัลงทุนเขำ้มำน ำเสนอธุรกิจใหม่มำกขึน้  นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT 
สำขำฟิวเจอรป์ำรค์ รงัสิต โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ที่เช่ำช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกับ    
กำรปลอ่ยพืน้ท่ีเช่ำช่วงแลว้ กำรปลอ่ยพืน้ท่ีเช่ำจะไดก้ ำไรมำกกวำ่ 

 เดือนเมษำยน 2562 บรษัิทฯ ไดม้ีกำรโครงสรำ้งกำรบรหิำร และแต่งตัง้ Co-CEO นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ไดปิ้ดรำ้น 
STARDURT สำขำมำบุญครอง โดยพิจำรณำจำกยอดขำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำวปัญหำเศรษฐกิจ
โดยรวมที่สง่ผลใหศ้นูยก์ำรคำ้มำบญุครองมีลกูคำ้มำใชบ้รกิำรลดลง 

 เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเดอะมอลล ์บำงกะปิ โดยกำรปลอ่ยเป็นพืน้ท่ีเช่ำ
ช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกบักำรปลอ่ยพืน้ที่เช่ำช่วงแลว้ กำรปลอ่ยพืน้ท่ีเช่ำจะไดก้ ำไร
มำกกวำ่ 

 เดือนมิถุนำยน 2562 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำบลพูอรต์ หวัหิน โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ที่เช่ำช่วง 
เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ที่เช่ำช่วงแลว้ กำรปล่อยพืน้ที่เช่ำจะไดก้ ำไร
มำกกวำ่ 

 เดือนตลุำคม 2562 บรษัิทฯ ไดข้ำยคืนสทิธิกำรเช่ำพืน้ท่ีเพื่อประกอบรำ้นคำ้ปลีก ของอำคำรศนูยก์ำรคำ้เมเจอร์
สขุมุวิท โดยกำรขำยคืนสทิธิกำรเช่ำดงักลำ่ว กบั ศนูยก์ำรคำ้เมเจอรส์ขุมุวิท  

 เดือนพฤศจิกำยน 2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 โดยมีมติส  ำคญั เรือ่ง กำรเพิ่มทนุ 
และกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  (Right 
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Offering) เพื่อน ำมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน และน ำไปใช้ในกำรรองรบักำรขยำยธุรกิจต่อไป     
แตเ่นื่องจำกวำระท่ี 2 เรือ่ง ขอใหพ้ิจำรณำอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุม      
ผูถื้อหุน้ โดยกำรพิจำรณำอนมุตัิในเรือ่งตำ่งๆ จึงไมไ่ดร้บักำรน ำเสนอใหพ้ิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ถือหุน้ 

 เดือนธนัวำคม 2562 บรษัิทฯ ไดข้ำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ท่ีเพื่อประกอบรำ้นคำ้ปลกี ของอำคำรศนูยก์ำรคำ้สยำม
พำรำกอน และรำยงำนรำยกำรกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สทิธิกำรเช่ำดงักลำ่วฯ กบั บรษัิท สยำมพำรำกอน ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั 
 

 ปี 2561 
 เดือนกุมภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรขำยออนไลนส์  ำหรบัสินคำ้ GIZMAN ใน Market Place ที่ 

LAZADA 11 Street Shopee และ JD.com ซึง่เป็นเว็บไซตส์ือ่กลำงกำรติดตอ่ซือ้-ขำยของสนิคำ้ทั่วไป 
 เดือนมีนำคม 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชำ ลำว พม่ำ และ

เวียดนำม 
 เดือนมิถุนำยน 2561 กำรใช้สิทธิ MPG-W1 ครัง้สุดท้ำย  และในเดือนเดียวกัน สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้        

แบรนด ์CLOUDA ไดร้บักำรกำรนัตีดว้ยควำมส ำเรจ็ตลอดปี 2017 ในงำนประกำศรำงวลัสดุยอด 30 ธุรกิจแห่ง
ปี “Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รำงวลัไทยมำตรฐำนสำกลที่พรอ้มเสริมสรำ้งกำรพฒันำธุรกิจ
ไทย 

 เดือนสิงหำคม 2561 สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บัรำงวลัสดุสปัดำห ์Best OF Summer 
Beauty Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF 
50PA+++ ส ำหรบัผลติภณัฑก์นัแดด จำกนิตยสำรสดุสปัดำห ์Beauty Awards 2018 

 เดือนพฤศจิกำยน 2561 สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บักำรกำรนัตีคุณภำพดว้ยรำงวัล
ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน ดว้ยรำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 ส ำหรบัผลิตภัณฑ์แป้ง PRESSED 
POWDER SPF 20 กันแดด คุมมัน บำงเบำ ผสมมุกให้ผิวกระจ่ำงใส  และ รำงวัล OK BEAUTY CHOICE 
2018 ส ำหรบัผลิตภณัฑค์ลีนซิ่ง วอเตอร ์ผสำนพลงัไมเซลำ่ และน ำ้แรธ่รรมชำติ สะอำด อ่อนโยน พรอ้ม บ ำรุง
ในขัน้ตอนเดียว 

 

 ปี 2560 
 เดือนตุลำคม 2560 สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บัรำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017 

BEST PERFECTING POWDER Clouda Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder ส ำหรบัผลิตภัณฑ์
แ ป้ ง แ ต่ ง ห น้ ำ  แ ล ะ  ร ำ ง วั ล  OK BEAUTY CHOICE 2017 BEST PALETTE EYESHADOW Clouda 
Eyeshadow Palette Nude 2 Metallic ส ำหรบัผลติภณัฑอ์ำยแชโดว,์  

 เดือนธันวำคม 2560 สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บัรำงวลัสดุสปัดำห ์BEAUTY AWARDS 
2017  Best of EYESHADOW Reader’s Vote  ส ำหรับผลิตภัณฑ์  CLOUDA Nude to Metallic Shadow 
Palette และ รำงวัลสุดสัปดำห์ BEAUTY AWARDS 2017  Best of LIPSTICK Reader’s Vote  ส ำหรับ
ผลติภณัฑ ์CLOUDA Lip Lady จำกนิตยสำรสดุสปัดำห ์Beauty Awards 2017 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ จ ำนวน 977,753,684 บำท ด ำเนินธุรกิจผูบ้รหิำรรำ้นคำ้
ปลกี  
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โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 
 

  โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่บรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช ั่น จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช ั่นแนล จ ำกดั บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด

99.10% 99.60%

 
 

บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.10% ของทนุจดทะเบียน 5,000,000 บำท และมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 

5,000,000 บำท  ด ำเนินธุรกิจผลติและจดัจ ำหนำ่ยเครือ่งส  ำอำงและเวชส ำอำง 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  495,500 99.10 
2. นำงสำวณลนัรตัน ์   นนัทน์นส ์  1,500 0.30 
3. นำงสำววรศิรน์ลนิ    สภุำสนนัท ์  1,500 0.30 
4. นำงสำวลกัษมี         อภินนัทรกัษ์  1,500 0.30 

รวม  500,000 100.00 
 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี ่จ ากัด 
บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท และมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแลว้

จ ำนวน 2,000,000 บำท  ด ำเนินธุรกิจพลงังำนและเก่ียวเนื่องกบัพลงังำน 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  498,000 99.60 
2. นำงกิตติย์ำใจ               ตรเีอกวิจิตร  750 0.15 
3. นำยวิสฐิ                       ตนัติสนุทร  750 0.15 
4. นำงสำวณลนัรตัน ์        นนัทน์นส ์  500 0.10 

รวม  500,000 100.00 
 

ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้ใหญ่ 
-ไมม่ี- 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
1.  การประกอบธุรกิจของบริษัท 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรประกอบธุรกิจคำ้ปลกี โดยมีโครงสรำ้งธุรกิจ ดงันี ้
ร้านค้าปลกี                           ประเภท 

1) กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) House of Lifestyle Gadgets 
2) สตำรด์สั (STARDUST) Multi-Brand Beauty Store 

 
1) GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจร้านค้าปลกีสนิค้ากลุ่มแกด็เจท็และไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลย ี 

บรษัิทฯ จ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี โดยเนน้กลุม่ลกูคำ้ที่รกักำรใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมใ่นชีวิตประจ ำวนั 
ปัจจุบนัมีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอรม์ออฟไลนแ์ละออนไลน ์ภำยใตแ้บรนดร์ำ้นคำ้ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่ม
สนิคำ้ขำยดี เช่น เครือ่งกรองอำกำศ หุน่ยนตด์ดูฝุ่ น สกู๊ตเตอรไ์ฟฟำ้ ล ำโพงบลทูธู และ หฟัูงไรส้ำย  

2) STARDUST ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มความงาม 
บริษัทฯ จ ำหน่ำยสินคำ้เครื่องส ำอำง สกินแคร ์น ำ้หอม และ สินคำ้ควำมงำมอื่นๆ ผ่ำนกำรขำยปลีกภำยใตแ้บรนด์

รำ้นคำ้ STARDUST ซึง่จ ำหน่ำยสินคำ้หลำกหลำยแบรนดจ์ำกคูค่ำ้หลำกหลำยรำย รวมถึงเป็นช่องทำงหลกัในจ ำหนำ่ยสินคำ้ 
House Brand ของบรษัิทฯ  ประกอบดว้ย 2 กลุม่ผลติภณัฑ ์คือ กลุม่เครือ่งส  ำอำง ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA และกลุม่สกินแคร ์
ภำยใตแ้บรนด ์KEIRA   

2.  โครงสร้างรายได้ 
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทฯ จ ำแนกไดด้งันี ้

            หนว่ย : ลำ้นบำท 
 2562 2561 2560 

 จ านวน สัดส่วน 
(%) 

จ านวน สัดส่วน 
(%) 

จ านวน สัดส่วน 
(%) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 128.32 81.00 209.13 94.84 253.66 96.01 
- กลุ่มแก็ดเจ็ท 81.53 51.47 90.74 41.15 92.95 35.18 
- กลุ่มผลติภณัฑค์วามงาม 44.97 28.38 103.22 46.81 121.54 46.00 
- กลุ่มโฮมเอน็เตอรเ์ทนเมนต ์ 0.95 0.60 14.99 6.80 39.02 14.77 
- ประมาณการสทิธิสะสมคะแนน 0.87 0.55 0.18 0.08 0.15 0.06 
รำยไดค้ำ่เช่ำและบตัรสมำชิก 13.13 8.29 6.30 2.86 6.88 2.60 
รำยไดอ้ื่น ๆ 16.97 10.71 5.06 2.30 3.67 1.39 
รวม 158.42 100.00 220.49 100.00 264.21 100.00 
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3.  ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แยกข้อมูลตามแต่ละสายผลิตภณัฑ ์ดังนี้ 
 (1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริกำรของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้กลุ่มสินคำ้แก็ด
เจ็ท และธุรกิจคำ้ปลกีสนิคำ้โฮมเอนเตอรเ์ทนเมน้ตซ์อฟแวร ์

(2)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริกำร ของแบรนด ์“STARDUST” ธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้กลุ่มควำมสวยงำม และ สินคำ้ใน
กลุม่ House Brand Product 

 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการของแบรนด ์GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท

และไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลย ี

ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิำร 
ปัจจุบนับริษัทฯ ไดค้วบรวมรำ้น MANGPONG เขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งของรำ้น GIZMAN โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำรกบัสินคำ้โฮมเอนเตอรเ์ทนเมน้ตค์งเหลือ ในขณะที่รำ้นคำ้ GIZMAN ไดส้รำ้งควำมหลำกหลำยของสินคำ้ เพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบถว้น และไดม้ีกำรเพิ่มผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ที่เป็นประเภทไลฟ์สไตล์
เทคโนโลยีและมีเอกลกัษณภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ของคูค่ำ้รำยอื่นๆอยำ่งตอ่เนื่อง โดยแบง่กลุม่สนิคำ้ได ้ดงันี  ้

- กลุม่ Home Technology เช่น เครือ่งฟอกอำกำศ, หุน่ยนตด์ดูฝุ่ น, หุน่ยนตถ์พูืน้ เป็นตน้ 
- กลุม่ Speaker เช่น ล ำโพง Hi-Fi, ล  ำโพงบลทูธู, กลอ่งเพลงสนุทรำภรณ ์เป็นตน้ 
- กลุม่ Wheeler เช่น จกัรยำนพบัได,้ รถไฟฟำ้ลอ้เดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็นตน้ 
- กลุม่ Headphone เช่น หฟัูงไรส้ำย, หฟัูง True Wireless เป็นตน้ 
- กลุม่ Wearable เช่น นำฬิกำสมำรท์วอทช ์เป็นตน้ 
- กลุม่ Camera เช่น กลอ้งติดรถยนต,์ กลอ้งติดมอเตอรไ์ซต,์ กลอ้ง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็นตน้ 
- กลุม่ Drone เช่น DJI Drones, Dobby Drone เป็นตน้ 
- กลุม่ Accessories เช่น โซฟำลม, แว่นตำ VR, อปุกรณจ์กัรยำน, อปุกรณช์ั่งน ำ้หนกัพกพำ, USB พกพำ, สำยชำรจ์ 
มือถือ, หุน่ฟิกเกอร ์เป็นตน้ 

กลยทุธกำรด ำเนินงำน 
บรษัิทฯ มีกำรปรบัตวัทำงดำ้นกลยทุธทำงกำรตลำดอยูเ่สมอ เพื่อตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึง่จะสง่ผล

ตอ่ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ โดยกำรใชก้ลยทุธต์ำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1)  กลยทุธด์ำ้นสนิคำ้ 
เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคนัน้เปลี่ยนแปลงไปจำกในอดีต สินคำ้ดำ้นเทคโนโลยีกลำยมำเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ ำวัน บริษัทฯ จึงคัดเลือกสินคำ้ท่ีมีควำมแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หำซือ้ไดย้ำกจำกรำ้นคำ้อ่ืน และมีกำร
รบัประกนัสนิคำ้ จำกผูผ้ลติและตวัแทนจ ำหนำ่ยเพื่อใหส้นิคำ้ของบรษัิทฯ มีควำมหลำกหลำยสงู  

2) กลยทุธก์ำรก ำหนดรำคำ 
บรษัิทฯ มีนโยบำยในกำรท ำงำนอย่ำงใกลชิ้ดกบัคูค่ำ้ในกำรคมุรำคำตลำดใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียว โดยบรษัิทฯ ไดม้ีกำร

เปรยีบเทียบรำคำสนิคำ้ในตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกนีย้งัมีกำรประสำนงำนดำ้นกำรตลำดกบัคูค่ำ้อยำ่งใกลชิ้ดเพือ่รว่มมอื
กนัสนบัสนนุกำรขำยผ่ำนโปรโมชั่น Pay Day ในสื่อออนไลนแ์ละออฟไลน ์พรอ้มยงัรว่มมือกบัสถำบนักำรเงินจดัรำยกำรผ่อน
ช ำระส ำหรบัสนิคำ้ที่มีรำคำสงู และท ำ CRM สะสมคะแนนเพื่อรบัสทิธิพิเศษตำ่งๆ 
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3) กลยทุธก์ำรสรำ้งควำมแตกตำ่ง 
บริษัทฯ สรำ้งควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรโดยกำรคดัสรรสินคำ้ที่รำ้นคำ้คู่แข่งยงัไม่มี พรอ้มกำรจดัโปรโมชั่น

เปิดตัว และ จัดเทรนนิ่งพนักงำนขำยเพื่อทดสอบควำมรูส้ินคำ้และกำรบริกำรเป็นประจ ำ โดยบริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะ
ยกระดบักำรบรกิำรท่ีมอบใหล้กูคำ้ในทกุๆวนั 

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัมอบบริกำรหลงักำรขำยที่ดีผ่ำนกำรรบัประกนัคณุภำพสินคำ้ (Warranty) โดยลกูคำ้สำมำรถน ำ
สนิคำ้มำเปลี่ยนไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหำกพบว่ำสินคำ้มีขอ้ผิดพลำดจำกกำรผลติ โดยผ่ำนกำรพดูคยุประสำนงำนกบั
พนกังำนสำขำและช่องทำงออนไลน ์

4) กลยทุธใ์นดำ้นควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ ์
บริษัทฯ ไดจ้ดัหำสินคำ้ลิขสิทธ์ิจำกผูผ้ลติทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  เพ่ือใหส้นิคำ้ของบริษัทฯ มีควำมหลำกหลำย

สงู และเป็นทำงเลอืกใหก้บัลกูคำ้ของบรษัิทฯ 
5) กลยทุธช์่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย 
บรษัิทฯ มีช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยผำ่นรำ้นคำ้ GIZMAN ในศนูยก์ำรคำ้ที่มีศกัยภำพ  นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัมีนโยบำย

ในกำรปิดสำขำท่ีท ำยอดขำยไดน้อ้ยลง โดยกำรพิจำรณำคดัเลือกปิดสำขำอย่ำงระมดัระวงั และคงเหลือเฉพำะสำขำที่มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไดด้ี เพื่อใหย้งัคงมีหนำ้รำ้นใหล้กูคำ้สำมำรถเขำ้ถึงสินคำ้ได ้นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ยงัคงด ำเนินกำร
ขยำยฐำนลกูคำ้ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงกลุม่เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง มีรูปแบบกำรจดัโชวส์ินคำ้ที่โดดเด่นและน่ำซือ้ โดยมีทัง้รูปแบบ 
Brand Shelf และ Category Shelf และเปลี่ยนรูปแบบใหใ้หม่และตำมกระแสเสมอ โดยมีจดุประสงคเ์พื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ใหก้บัรำ้นในฐำนะหนึ่งในรำ้นคำ้ปลีกในใจของลกูคำ้ ซึ่งไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี ท ำใหใ้นรอบระยะเวลำ 9 เดือนของปี 
2562 ยอดขำยสินคำ้กลุม่แก็ดเจ็ทท ำรำยไดอ้ยู่ที่ รอ้ยละ 56% เป็นเงินประมำณ 63.57 ลำ้นบำท ทัง้นี ้GIZMAN Shop ยงัคง
เป็นช่องทำงจดัจ ำหนำ่ยหลกัส ำหรบัสนิคำ้กลุม่สนิคำ้แก็ดเจ็ท  

จ ำนวนสำขำของบรษัิทฯ ณ สิน้ปี ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำถึงปีปัจจบุนั 
 2562 2561 2560 
GIZMAN Shop 5 สำขำ 10  สำขำ 13  สำขำ 

 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ เพิ่มควำมสะดวกใหล้กูคำ้ โดยบริษัทฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในเว็บไซตข์อง GIZMAN ที่ 

www.gizmanlifestyle.com และหรือเว็บไซตห์ลกัของบริษัทฯ  www.mangpong.co.th  ตลอดจน Social Media ต่ำงๆ เช่น 
Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/  LINE : @gizmangadgets และ  Marketplace ต่ ำ งๆ  เ ช่ น  Lazada / 
Shopee / JD Central ซึง่สนบัสนนุกำรขำยและกำรบรกิำรไดด้ีอีกดว้ย 

6) กลยทุธก์ำรสือ่สำรและกำรตลำด 
สำมำรถแบง่ไดเ้ป็น 2 ระดบัคือ 
- กำรสื่อสำรผ่ำนรำ้นคำ้สำขำ ซึง่บริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องพืน้ที่ที่มีศกัยภำพดำ้นท ำเลอยู่แลว้มำใชใ้หเ้กิดประโยชน์

โดยกำรตกแต่งหน้ำร้ำนให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดควำมสนใจ (Display), กำรจัดเรียงสินค้ำให้โดดเด่น 
(Merchandising), สือ่โฆษณำ ณ จดุจ ำหนำ่ย (Point of Purchase : POP), กำรจดักิจกรรม (Event) ภำยใน Shop 
สำขำตำ่งๆ 
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- กำรสื่อสำรทำงออนไลน ์โดยมุ่งเนน้ควำมรวดเร็วและควำมน่ำสนใจของสนิคำ้ที่ออกใหม่ สินคำ้ในกระแส สินคำ้ 
โปรโมชั่น เพื่อเป็นกำรตอกย ำ้ Brand และสรำ้งยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน ์โดยมีกำรสื่อสำรผำ่น Facebook 
Ads, Instagram Ads และ Lazada LIVE อยำ่งตอ่เนื่อง 

       7)   ลกัษณะลกูคำ้และกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย 
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยรวมถึงสมำชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลกูคำ้กลุ่ม E-Shop 

ตำมคณุคำ่ของสนิคำ้ที่ไปตอบสนองรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
กลุม่ที่ 1  Small Price Seeker คือ ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรสนิคำ้แปลกใหม่สำมำรถน ำมำใชใ้นชีวิตประจ ำวนัหรือเพื่อควำม

บนัเทิง ในรำคำที่สำมำรถตดัสนิใจซือ้ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ค ำนงึถึงคณุภำพสนิคำ้โดยไมส่นใจ Brand เนน้กลุม่นกัศกึษำและผูอ้ยูใ่น
ระยะเริม่ตน้ท ำงำน สนิคำ้ส ำหรบัลกูคำ้กลุม่นี ้เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุม่ Headphone 

กลุม่ที่ 2  Technology Seeker คือ ลกูคำ้ที่ช่ืนชอบสนิคำ้เทคโนโลยีไลฟ์สไตลส์ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรท ำงำนหรอืชีวิต
สว่นตวั ช่วยสง่เสริมภำพลกัษณข์องผูใ้ช ้มีก ำลงัซือ้ปำนกลำง  ค ำนึงถึง Brand และคณุภำพสินคำ้มำก่อนรำคำ เนน้กลุ่มวยั
ท ำงำน สนิคำ้ส ำหรบัลกูคำ้กลุม่นี ้เช่น ล ำโพง Marshall, รถไฟฟำ้ลอ้เดียว, Scooter, กลอ้ง GoPro เป็นตน้ 

กลุ่มที่ 3  Solution Seeker คือ ลกูคำ้ท่ีแสวงหำสินคำ้เทคโนโลยีไลฟ์สไตลส์ำมำรถน ำมำใชใ้นชีวิตเพื่อตอบโจทย์
ควำมตอ้งกำรเฉพำะดำ้น มีก ำลงัซือ้ปำนกลำงถึงสงู ค ำนึงถึงประโยชนใ์นกำรแกไ้ขปัญหำและคณุภำพสินคำ้มำก่อน Brand 
และรำคำ เนน้กลุ่มผูป้ระกอบกำรและมีอำชีพอิสระ สินคำ้ส ำหรบัลกูคำ้กลุ่มนี ้เช่น กลอ้งติดรถยนต,์ Drone, เครื่องดูดฝุ่ น 
iRobot, GPS Tracker, สำยรดัขอ้มือสขุภำพ เป็นตน้ 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มลกูคำ้ประจ ำ (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซือ้สินคำ้จำกรำ้น GIZMAN และไดเ้ป็นสมำชิก
ของบรษัิทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลกูคำ้ในกลุม่ Social Media อำทิ Facebook/ Instagram / LINE  ซึง่
ลว้นแลว้แตม่ีควำมเช่ือมั่นในคณุภำพของสนิคำ้และบรกิำรท่ีไดร้บัจำกรำ้นคำ้และสนิคำ้ของบรษัิทฯ 
   
สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี 

จำกผลกำรศึกษำของบริษัทวิจัยชั้นน ำระบุว่ำแนวโน้มส ำคัญหนึ่ง ท่ีส่งผลกระทบกับกำรบริหำรธุรกิจคือกำร
เปลีย่นแปลงวิถีชีวิตและกำรท ำงำนในยคุดิจิตอล โดยเฉพำะคนรุน่ใหม ่หรอื เจนเนอรเ์รชั่นวำย (Generation Y) ซึ่งในประเทศ
ไทยมีจ ำนวนประมำณรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนแรงงำนทัง้หมด ถือไดว้ำ่เป็นกลุม่คนท่ีไดร้บักำรศกึษำสงูที่สดุเมื่อเปรยีบเทียบกบั
รุน่อื่นๆ อีกทัง้ยงัมีควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยีมำกที่สดุ มีควำมตอ้งกำรอิสระและกำรแสดงควำมเป็นตวัของตวัเองในกำร
ท ำงำน รวมทัง้นิยมใชส้นิคำ้ที่ตอบสนองไลฟ์สไตลว์ิถีชีวิตและกำรท ำงำนเปลีย่นแปลงไปจำกเดิมเป็นอยำ่งมำก สิง่เหลำ่นีส้รำ้ง
ควำมทำ้ทำยต่อผูผ้ลิตสินคำ้ประเภทไลฟ์สไตลท์ี่มีเทคโนโลยีในกำรวิจัยและพฒันำเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหส้ินคำ้มี
ประสิทธิภำพสงูขึน้ ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดห้ลำกหลำย และตน้ทนุกำรผลิตที่ต  ่ำลง สง่ผลใหม้ีผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้
เทคโนโลยีไลฟ์สไตลเ์พิ่มขึน้อย่ำงมำก เนื่องจำกสภำพแวดลอ้มเอือ้อ ำนวยต่อกำรท ำธุรกิจ เช่น อินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงู สื่อ
สงัคมออนไลน ์ควำมตอ้งกำรเป็นผูป้ระกอบกำร กำรขำยสินคำ้ออนไลน ์ตลอดจนพฤติกรรมกำรซือ้สินคำ้ทำงอินเตอรเ์น็ตมี
แนวโนม้เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ไดป้ระเมินภำวะกำรแขง่ขนัในสินคำ้เทคโนโลยีไลฟ์สไตลท์ี่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงดำ้น
เทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ผู้ผลิตไดม้ีกำรแนะน ำสินค้ำรุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึน้ออกสู่ตลำดในระดับรำคำที่ลดลงอยู่
ตลอดเวลำ สง่ผลใหภ้ำวะกำรแขง่ขนัมีแนวโนม้สงูขึน้ตำมกำรเติบโตของอตุสำหกรรม 
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ทัง้นี ้บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญักำรบรหิำรพืน้ท่ีภำยในรำ้นคำ้ GIZMAN ใหเ้กิดประโยชน ์ใหล้กูคำ้มีโอกำสสมัผสัทดลอง
ใชง้ำนสินคำ้ รบัค ำแนะน ำกำรใชง้ำน และกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรบรกิำร บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ทัง้
ก่อนและหลงักำรขำย  มีกำรฝึกอบรมพนกังำนใหม้ีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญในตวัสนิคำ้ สำมำรถแนะน ำสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ได้
เป็นอย่ำงดี ตลอดจนมีบริกำรหลงักำรขำยหำกพบสินคำ้ช ำรุด หรือบกพร่องจำกกำรผลิต สำมำรถเปลี่ยนหรือคืนไดใ้น
ระยะเวลำที่ก ำหนด มำเป็นจดุแข็งที่เหนือกวำ่ผูจ้  ำหนำ่ยรำยอื่น 

ในระยะเวลำที่ผำ่นมำ บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินธุรกิจโดยใชส้ือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ต็มรูปแบบ หรอื ครบวงจร (Full E-Commerce) 
และสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) เพื่อสรำ้งช่องกำรขำยสินคำ้และบริกำร ลดค่ำใชจ้่ำยและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ พรอ้มทัง้ทดแทนยอดขำยรำ้นคำ้ปลีก และสดัสว่นรำ้นคำ้ที่ปิดสำขำ เนื่องจำกหมดสญัญำหรือปลอ่ย
เช่ำ  

อีกทัง้ บริษัทฯ ไดร้ว่มกบั Marketplace เพื่อวำงขำยสนิคำ้ของบริษัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึง่เป็น
เว็บไซต์สื่อกลำงกำรติดต่อซือ้-ขำยของสินค้ำทั่วไป โดยกำรกระตุ้นยอดขำย ดว้ยกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำย 
(promotion) เช่น กำรท ำโปรโมชั่น “Super Combo” และน ำสนิคำ้กลุม่แก็ดเจ็ต มำขำยผ่ำนออนไลน ์E-Marketplace เพิ่มขึน้ 
เพื่อดงึดดูลกูคำ้ใหม้ำซือ้สินคำ้ของบริษัทฯ ซึง่เป็นวิธีหนึง่ในกำรเพิ่มยอดขำย นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัไดจ้ดัหำ Blogger ที่ดึงดดู
ให้ลูกค้ำเข้ำไปชมเว็บเพื่อกระตุ้นยอดขำย ซึ่งก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรจัดจ ำหน่ำย จึงท ำให้ร ้ำน GIZMAN และ 
MANGPONG มียอดขำยเพิ่มขึน้จำกกำรปรบักลยทุธด์งักลำ่ว  

3.2 ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ ของร้าน “STARDUST” และ สินค้าในกลุ่ม House Brand Product  
ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิำร 

เป็นสนิคำ้ประเภทเครือ่งส ำอำงและเวชส ำอำงภำยใตต้รำสินคำ้ของคู่คำ้รำยอื่นๆ เพื่อจ ำหน่ำยในรำ้น STARDUST ที่
เป็นแหลง่รวมแบรนด ์Cosmetics ชัน้น ำจำกทั่วโลกในรำคำที่ใครๆ ก็เอือ้มถึง และเป็นเบือ้งหลงัควำมงำมของผูห้ญิงทกุคน 
โดยแบง่กลุม่สนิคำ้ได ้ดงันี ้

- กลุม่ Makeup     แปง้ทำหนำ้, ลปิสติก, รองพืน้ อำยไลนเ์นอร,์ บรชัออน, เป็นตน้ 
- กลุม่ Skin Care     โลชั่นบ ำรุงผิว, ไวทเ์ทนนิ่งโลชั่น เป็นตน้ 
- กลุม่ Hair Care     แชมพ,ู ครมีนวด, ทรตีเมน้ต,์ ผลติภณัฑจ์ดัแตง่ทรงผม, สเปรยจ์ดัทรงผม, ยำยอ้มสผีม เป็นตน้ 
- กลุม่ Perfume     น ำ้หอมกลิน่ตำ่งๆ เป็นตน้ 
- กลุม่ Accessories  ยำทำเลบ็, ขนตำปลอม เป็นตน้ 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บรษัิทฯ เป็นผูค้ดัเลือกสนิคำ้จำกผูจ้ดัจ ำหนำ่ย โดยศกึษำโอกำสทำงกำรตลำด เง่ือนไขในกำรจดัซือ้ เปรยีบเทียบรำคำ

ขำยของคูแ่ขง่ แลว้จึงก ำหนดรำคำที่เหมำะสมโดยค ำนงึถึงอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีสำมำรถท ำไดเ้ป็นส ำคญั  
 

กลยทุธกำรด ำเนินงำน 
บรษัิทฯ มีกำรปรบัตวัทำงดำ้นกลยทุธทำงกำรตลำดอยูเ่สมอ เพื่อตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึง่จะสง่ผล

ตอ่ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ โดยกำรใชก้ลยทุธต์ำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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1)   กลยทุธช์่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย 
บริษัทฯ เนน้กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก เพ่ือเป็นกำรบริหำรพืน้ที่หนำ้รำ้นซึ่งเป็นสินทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุ และท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถใชป้ระสบกำรณใ์นกำรบริหำร Retail Outlets มำเป็น
แนวทำงในกำรเลือกท ำเลใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำย และสอดคลอ้งกบัสินคำ้และบริกำรที่ STARDUST ส่งมอบ
ใหก้ับลกูคำ้ โดยบริษัทฯ มีรำ้นคำ้ปลีก STARDUST ณ 31 ธันวำคม 2562 มีสำขำทัง้หมด 3 สำขำ ไดแ้ก่ เซ็นทรลัพลำซ่ำ 
พระรำม 2 /เซ็นทรลัพลำซำ่ พระรำม3 / เมเจอรซ์ีนีเพลก็ซ ์ป่ินเกลำ้ 

ภำพรวมรำยไดร้ะยะเวลำ 9 เดือน ปี 2562 รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้อยูท่ี่ 100 ลำ้นบำท โดยกลุม่สินคำ้ผลติภณัฑ์
ควำมงำม ท ำรำยไดอ้ยูท่ี่รอ้ยละ 33 เป็นเงิน 37.24 ลำ้นบำท ทัง้นี ้รำ้น STARDUST ยงัคงเป็นช่องทำงจดัจ ำหนำ่ยหลกัส ำหรบั
สนิคำ้กลุม่สนิคำ้ผลติภณัฑค์วำมงำม และจำกกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ในธุรกิจเครือ่งส  ำอำง ท ำใหก้ำรแขง่ขนัในตลำดตอ้งใชก้ลยทุธ์
ทำงดำ้นรำคำ โดยกำรลดรำคำสนิคำ้ จึงสง่ผลใหย้อดขำยลดลง 

จ ำนวนสำขำของบรษัิทฯ ณ สิน้ปี ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำถึงปีปัจจบุนั 
จ านวน 2562 2561 2560 

STARDUST Shop 3 สำขำ 7 สำขำ 8 สำขำ 
 

2)  กลยทุธก์ำรรกัษำฐำนลกูคำ้  
กำรรกัษำฐำนลกูคำ้เดิม หรือสรำ้งกำรซือ้ซ  ำ้ต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยส ำคญัยิ่งในกำรด ำรงอยู่ของธุรกิจและกำรสรำ้ง

เสถียรภำพของรำยได ้ดงันัน้บรษัิทฯ จึงใหค้วำมส ำคญักบักลยทุธใ์นกำรรกัษำฐำนลกูคำ้ ดงันี ้
- กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึงสนิคำ้ 

บริษัทฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนระบบพำณิชยอ์ิเล็คทรอนิกส ์ (E-commerce) ส ำหรบัผลิตภณัฑข์อง
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้ รวมทัง้เพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึงสินคำ้ใน Marketplace ต่ำงๆ เพรำะ
ปัจจุบันเมื่อโลกก้ำวเขำ้สู่ยุคดิจิตอล ควำมนิยมในกำรช้อปป้ิงแบบออนไลนเ์พิ่มมำกขึน้ในทุกหมวดหมู่สินคำ้ 
รวมถึงธุรกิจเครื่องส ำอำง โดยตวัเลขกำรซือ้ขำยผำ่นระบบออนไลน ์เป็นกระแสที่น่ำจบัตำมอง และจะยงัคงเติบโต
อยำ่งมำกใน 5 ปีนี ้

- รกัษำคณุภำพของกำรใหบ้รกิำร พรอ้มทัง้มีบรกิำรเสรมิใหก้บัลกูคำ้ เช่น กำรแตง่หนำ้ในรำ้น  
- กำรบรหิำรลกูคำ้สมัพนัธ ์
- กิจกรรมกำรตลำด เช่น กำรเลน่เกมแจกของ พบปะดำรำภำยในรำ้นคำ้ 
บริษัทฯ พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรบักำรจดัเก็บฐำนขอ้มลูลกูคำ้ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรบริหำรลกูคำ้

สมัพนัธ ์หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีส่วนท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ได้
อย่ำงเฉพำะเจำะจง โดยระบบกำรบริหำรลกูคำ้สมัพันธ์จะเริ่มตน้จำกกำรส่งเสริมใหล้กูคำ้สมคัรสมำชิก จูงใจโดยกำรให้
สว่นลดส ำหรบัสมำชิก และมีโปรโมชั่นกำรสมคัรสมำชิกโดยไมเ่สียค่ำใชจ้่ำยในช่วงกำรจดักิจกรรม หรือเมื่อซือ้สินคำ้ครบตำม
มลูค่ำที่ก ำหนดไวเ้พื่อกระตุน้ใหล้กูคำ้ใชส้ิทธิในกำรสมคัร ซึ่งเมื่อลกูคำ้เขำ้เป็นสมำชิกแลว้  บริษัทฯ จะท ำกำรเก็บฐำนขอ้มูล
สว่นบคุคลทั่วไป อำทิ ที่อยู่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ ฯลฯ รวมทัง้เก็บขอ้มลูกำรซือ้สนิคำ้ของลกูคำ้แต่ละรำย เช่น รูปแบบกำรซือ้ 
ควำมถ่ี ผลติภณัฑท์ี่ซือ้บอ่ย ควำมเห็นตอ่ผลติภณัฑ ์ควำมตอ้งกำรเฉพำะเจำะจงตำ่งๆ เป็นตน้    
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3)   กลยทุธก์ำรประชำสมัพนัธ ์
- กำรสือ่สำรผำ่นหนำ้รำ้น ซึง่บรษัิทฯ มีจดุเดน่ในเรือ่งกำรใชพ้ืน้ท่ีของรำ้นSTARDUST ที่มีศกัยภำพดำ้นท ำเลอยูแ่ลว้

มำใชใ้หเ้กิดประโยชนโ์ดยกำรตกแตง่หนำ้รำ้นใหม้ีเอกลกัษณแ์ละดงึดดูควำมสนใจ (Display), กำรจดัเรยีงสนิคำ้ให้
โดดเด่น (Merchandising), สื่อโฆษณำ ณ จุดจ ำหน่ำย (Point of Purchase : POP), กำรจัดกิจกรรม (Event) 
ภำยใน Shop สำขำตำ่งๆ 

- กำรจดักิจกรรม (Event) สำนสมัพนัธก์บัสมำชิก เช่น กำรเลน่เกมแจกของ พบปะดำรำภำยในรำ้นคำ้ เป็นตน้ 
- กำรโฆษณำประชำสมัพนัธผ์่ำนสื่อภำยนอก บริษัทฯ มีกำรส่งจดหมำยข่ำวอิเลคทรอนิคสใ์ห้แก่ลกูคำ้ที่สมคัรเป็น

สมำชิก รวมถึงมีกำรสง่ขำ่วประชำสมัพนัธด์ว้ยกำรใชส้ือ่สงัคมออนไลนใ์นกำรใหข้ำ่วสำรโปรโมชั่นของ STARDUST 
เพื่อใหค้วำมสะดวกสบำยในกำรประชำสมัพนัธแ์ละติดต่อสื่อสำรกบัลกูคำ้ เช่น Facebook Instagram และ Line 
มำกยิ่งขึน้ 

4)   ลกัษณะลกูคำ้และกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย 
บรษัิทฯ แบง่กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มที่ 1  Image Conscious คือ ลูกค้ำที่ตอ้งกำรสินค้ำที่ช่วยส่งเสริมรสนิยมของผู้ใช้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก ำลังซือ้         

ปำนกลำง โดยค ำนึงถึง Brand และคณุภำพสินคำ้มำก่อนรำคำ เนน้กลุ่มที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน สินคำ้ส ำหรบั
ลกูคำ้กลุม่นี ้เช่น กลุม่ Makeup กลุม่ Skin Care กลุม่ Hair Care และกลุม่ Perfume เป็นตน้ 

กลุ่มที่ 2  Health Conscious คือ ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรสินคำ้ที่ช่วยฟ้ืนฟูสขุภำพผิวและรำ่งกำย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก ำลงัซือ้  
ปำนกลำงถึงสงู โดยค ำนงึถึงคณุภำพสนิคำ้มำก่อน Brand และรำคำ เนน้กลุม่อำยมุำกกวำ่ 50 ปี และกลุม่นกัทอ่งเที่ยว สนิคำ้
ส ำหรบัลกูคำ้กลุม่นี ้เช่น กลุม่ Organic  

กลุ่มที่ 3   Price Conscious คือ ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรสินคำ้ที่ใชอ้ยู่แลว้เป็นประจ ำในรำคำที่สมเหตุสมผลกับคุณภำพ 
สำมำรถตดัสินใจซือ้ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ รบัรูถ้ึงคณุภำพสินคำ้แลว้ เนน้กลุม่นกัศกึษำและผูอ้ยู่ในระยะเริม่ตน้ท ำงำน สนิคำ้ส ำหรบั
ลกูคำ้กลุม่นี ้เช่น กลุม่ Makeup กลุม่ Skin Care เป็นตน้ 

กำรจดัหำผลติภณัฑห์รอืบรกิำร  
   บริษัทฯ น ำเสนอภำยใตรู้ปแบบรำ้นคำ้ปลีก Multi-Brands ขนำดใหญ่ โดยผสมผสำนแนวคิดจำกกำรซือ้สินคำ้ที่
หลำกหลำยใน Supermarket รำ้นสะดวกซือ้และควำมตื่นเตน้ของกำรชอ้ปเครื่องส ำอำง เป็นรำ้นเครื่องส ำอำงเฉพำะอย่ำง 
(Beauty Specialty Store) ที่มุ่งเนน้กำรขำยผลิตภณัฑเ์พื่อควำมงำมโดยเฉพำะ มีสินคำ้เก่ียวกับควำมงำมทัง้หมด 247         
แบรนด ์จ ำนวนกว่ำ 5,058 SKUs จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย กวำ่ 156 บริษัท ที่รูจ้กัเป็นอย่ำงดีทัง้แบรนดใ์นประเทศและต่ำงประเทศ 
(Inter Brands) เช่น อเมริกำ ยโุรป เกำหล ีญ่ีปุ่ น จีน ฯลฯ และยงัมีแบรนดท์ี่มีขำยเฉพำะที่ STARDUST เทำ่นัน้ อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อใหก้ำรบริหำรพืน้ที่ขำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ บรษัิทฯ ไดท้ ำกำรโฟกสัไปที่แบรนดท์ี่สรำ้งยอดขำยมำก โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มยอดขำยตอ่ ตรม. และลดจ ำนวนสต๊อกสนิคำ้ที่แตล่ะสำขำตอ้งสต๊อกใหม้ีปรมิำณที่ลดนอ้ยลง  

การตลาดและการแข่งขันสินค้าเคร่ืองส าอาง 
ตลำดธุรกิจควำมงำมและเครือ่งส ำอำง 2562 วิเครำะหผ์ลกระทบท่ีเกิดจำก Digital Disruption และทำงรอดของธุรกิจที่

สรำ้งควำมสขุใหผู้บ้รโิภคธุรกิจควำมงำมและเครื่องส ำอำงเป็นอตุสำหกรรมหนึง่ของโลกที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด
ระยะเวลำ 20 ปี โดยสภำอุตสำหกรรมไดร้ะบุว่ำมียอดขำยโตเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ 5-6 % ต่อปี ในขณะที่ในประเทศไทยมีมูลค่ำ
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ยอดขำยรวมไมต่ ่ำกวำ่ 3 แสนลำ้นบำทในปี 2561 เติบโตเฉลีย่ปีละไมต่  ่ำกวำ่ 10% โดยแบง่ออกเป็นมลูคำ่ของตลำดในประเทศ 
1.8 แสนลำ้นบำท และอีก 1.2 แสนลำ้นบำทเป็นมูลค่ำของกำรส่งออก ซึ่งเป็นมูลค่ำที่สูงที่สุดในบรรดำ 10 ประเทศของ 
AEC นำยธนวฒัน ์เรืองเทพรชัต ์ผูอ้  ำนวยกำร สถำบนัวิจยัแฟชั่นแห่งประเทศไทย ไดอ้ธิบำยใหฟั้งว่ำปัจจุบนันีผู้บ้ริโภคไดใ้ห้
ควำมสนใจในเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงกำรเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัของเทคโนโลยีในกำรใชชี้วิตประจ ำวนั ท ำให้
ธุรกิจเครือ่งส  ำอำงและควำมงำมไดร้บัผลกระทบในหลำยเรือ่ง 

1. ไลฟ์สไตลข์องคนที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้คนใจร้อนมากขึน้ ควำมอดทนนอ้ยลง ในเรื่องกำรแต่งหนำ้ หรือกำร
ดแูลตวัเองก็เช่นเดียวกนั จนเกิดเป็นกระแสของค ำพดูที่ว่ำ “ซินเดอเรลล่า เอฟเฟกต”์ จำกคนใชก้ลำยเป็นเจำ้หญิงใน 10 
นำที ดงันัน้ ในเรือ่งควำมสวยก็เช่นเดียวกนัท่ีทกุคนตอ้งกำรใชผ้ลติภณัฑท์ี่เห็นผลเรว็ที่สดุ 

2. ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารจากผู้ใช้ผลิตภัณฑต์ัวจริงมากขึน้ ผำ่นทำงโลกออนไลน ์ซึง่ไม่ใช่เจำ้ของผลติภณัฑ์
หรอืพรเีซนเตอรอ์ีกตอ่ไป ท ำใหก้ำรมีลอยลัตีใ้นแบรนดน์อ้ยลง เปลีย่นใจไปทดลองแบรนดอ์ื่นๆ ไดเ้รว็ขึน้ 

3. ในโลกออนไลนเ์กิดการน ากลยุทธ ์Influencer Marketing แบบรีวิวสินคำ้มำใช ้ผำ่นทำงบล็อกเกอร ์เน็ตไอดอล 
หรอืเซเลบริตี ้เพรำะท ำใหเ้ขำ้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคไดม้ำกขึน้ เร็วขึน้ ท ำใหแ้บรนดเ์องตอ้งปรบัตัว และคิดมำกขึน้กว่ำเดิมในกำรท ำ
ตลำด 

4. นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ท าให้ผลิตภัณฑบ์างตัวมีระยะเวลาในการได้รับความนิยมน้อยลง ทอปแบรนดใ์น
ปี 2018 กบัทอปแบรนดใ์นปี 2019 อำจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ดงันัน้ คนท ำธุรกิจตอ้งเขำ้ใจและปรบัตวัใหท้นักบัพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภค และเทคโนโลยีที่เปลีย่นไป 

5. ตัวเลขการซือ้ผลิตภัณฑค์วามงามผ่านทางออฟไลนย์ังมีสัดส่วนที่สูงถงึ 85% ในขณะที่ออนไลนม์ีเพียง 15% 
แตแ่นวโนม้กำรขำยทำงออนไลนม์ีเพิ่มสงูขึน้อยำ่งรวดเรว็ 

6. เทคโนโลยสีามารถท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้ สำมำรถสั่งซือ้เครื่องส ำอำงไดท้กุที่ ทกุเวลำ 
ทกุยี่หอ้บนโลก 

7. เพราะเทคโนโลยที าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เช่น เดียวกบับรษัิทรบัจำ้งผลิต
ครบวงจร โดยผูล้งทนุอำจจะมีเพียงเงินทนุท่ีไมต่อ้งมำก แตใ่ชโ้อกำสของเครือ่งมือตำ่งๆ ในยคุดิจิทลัท ำกำรตลำด  

กำรจะรบัมือกับกำรดิสรปัชั่นครัง้นี ้สิ่งส  ำคญัที่สดุคือที่แบรนดจ์ะสรำ้งควำมแตกต่ำงไดค้ือ จะตอ้งเขำ้ใจผูบ้ริโภคให้
มำกที่สดุตอ้งเขำ้ใจโจทยข์องลกูคำ้ ตอ้งมีคอนเนกชั่นที่ดี และสรำ้งประสบกำรณอ์ยำ่งต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดคอมมนูิตีท้ี่แข็งแรง
ที่สดุเพื่อใหเ้ขำอยูก่บัเรำนำนที่สดุ 

อย่ำงไรก็ตำม ยงัมีหลำยเหตผุลส ำคญัที่ท  ำให ้ตลำดธุรกิจควำมงำมและเครื่องส ำอำง ยงัเติบโตอย่ำงต่อเนื่องสวน
กระแสเศรษฐกิจ เพรำะ 

1. ทกุคนรกัตวัเอง ตอ้งกำรใหต้วัเองดดูีในสำยตำคนอื่น 
2. กำรเขำ้สูส่งัคมผูส้งูวยั Aging Society ท ำใหค้นกลุม่นีม้ีปัญหำในเรื่องของควำมงำมและตอ้งกำรที่จะหยดุเอำไว้

ใหม้ำกที่สดุ 
3. กำรเติบโตของ Social Network ที่ท ำใหค้นตอ้งกำรอวดภำพตวัเองในสงัคมออนไลนม์ำกขึน้ 
4. สนิคำ้มีนวตักรรมใหม่ๆ  มำกขึน้ 
5. มีช่องทำงในกำรเขำ้ถึงแบรนดแ์ละเขำ้ใจในตวัสนิคำ้มำกขึน้ ง่ำยขึน้ 
6. มีผลติภณัฑท์ี่สกดัจำกสำรธรรมชำติที่เนน้ในเรือ่งควำมปลอดภยัมำกขึน้ 
7. ช่องทำงออนไลนเ์ป็นตวักระตุน้กำรขำยไดเ้ป็นอยำ่งดี (ที่มำ : https://marketeeronline.co/archives/118113) 
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สถานภาพตลาดเคร่ืองส าอางของไทย 
ขอ้มลูจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรสมำคมผูผ้ลติเครือ่งส  ำอำงไทย ครัง้ที่ 10/2562 พบวำ่ ควำมกำ้วหนำ้กำรเพิ่มขดึ

ควำมสำมำรถเครื่องส ำอำงประชำรฐั พฒันำโดยกรมวิทยฯ์ ซึ่ง  กวพ. ไดจ้ัดท ำโครงกำรพฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรและ
ยกระดบัคุณภำพผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย โดย สธ. ไดร้่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งจัดท ำแผนแม่บทแห่งชำติว่ำดว้ยกำร
พฒันำสมนุไพรไทยฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนของศนูยว์ิทยำศำสตร ์ทัง้ 15 แหง่รว่มกบั
ส ำนกั เครือ่งส ำอำงและวตัถอุนัตรำย กวพ. รว่มกนัพฒันำ SMEs ของไทย จดัท ำหนงัสอื “เครื่องส ำอำงประชำ รฐั พฒันำโดย
กรมวิทยฯ์” และรวบรวมผลติภณัฑส์มนุไพรที่ไดร้บักำรพฒันำคณุภำพและบรรจภุณัฑจ์ำก ผูป้ระกอบกำรผลติเครือ่งส  ำอำงทั่ว
ประเทศ จ ำนวน 29 แหง่ ใน 5 ภำค ไดแ้ก่ ภำคเหนือ 8 รำย, ภำค อีสำน 4 รำย, ภำคกลำง 8 รำย, ภำคตะวนัออก 2 รำย และ
ภำคใต ้7 รำย เพื่อประชำสมัพนัธแ์ละสรำ้ง ควำมมั่นใจใหก้บัผูใ้ชผ้ลติภณัฑส์มนุไพร 

ซึง่จะเห็นวำ่ภำพตลำดเครื่องส ำอำงไทยในปี 2562 นัน้ยงัมีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง แตผู่บ้รโิภคมีกำรศกึษำผลิตภณัฑ์
ที่มำจำกผลติภณัฑส์มนุไพรมำกขึน้ เนน้กำรบ ำรุงรกัษำควบคู่ไปกบักำรเสริมสรำ้งควำมสวยงำม รวมถึงผูม้ีอิทธิพลดำ้นควำม
สวยงำมยงัเป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพอยู่ แต่เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั  COVID-19 จึง
สง่ผลใหธุ้รกิจเครื่องส ำอำงชะลอตวั อย่ำงไรก็ตำมเพื่อเขำ้ถึงและสรำ้งฐำนลกูคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นในดำ้นส่วนผสมหรือสตูรดำ้น
วตัถดุิบที่มีกำรปรุงแตง่สกีลิ่นหรอืกำรเพิ่มสำรที่มีคณุสมบตัิพิเศษ และดำ้นบรรจุภณัฑท์ี่สวยงำมโดดเดน่ รวมถึงกำรสรำ้งกำร
รบัรูต้รำสินคำ้ต่อผูบ้ริโภคอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนทัง้กำรโฆษณำผ่ำนสื่อและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่สำมำรถเขำ้ถึง
กลุม่เปำ้หมำยไดใ้นวงกวำ้งมำกที่สดุ พรอ้มกบัก ำหนดกลุม่เปำ้หมำยที่ชดัเจนมำกขึน้ เพื่อใหก้ลยทุธท์ำงกำรตลำดเป็นไปอยำ่ง
มีประสิทธิภำพมำกที่สดุ โดยสินคำ้ House Brand ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA และ KEIRA ของบริษัทฯ ที่เนน้ในเรื่องของกำร
บ ำรุงรกัษำควบคู่ไปกับกำรสรำ้งควำมสวยงำม ทัง้นีปั้จจุบนัสินคำ้เครื่องส ำอำงของไทยภำยใตต้รำสินคำ้ไทยไดก้ลำยเป็น
ผลิตภัณฑเ์ครื่องส ำอำงที่ยอมรบัในระดับโลกเพิ่มมำกขึน้ตำมล ำดับ อันเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำจนได้
มำตรฐำนสำกล กำรพฒันำรูปแบบของบรรจุภณัฑท์ี่สำมำรถดึงดดูใจผูบ้ริโภคไดม้ำกขึน้ กำรพฒันำรูปแบบของผลิตภณัฑท์ี่
หลำกหลำยมำกขึน้ โดยเฉพำะเครื่องส ำอำงที่มีสว่นผสมของสมุนไพรไทยที่นบัวนัจะไดร้บัควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ในตลำด
ตำ่งประเทศ ดว้ยจุดเด่นเฉพำะตวัทัง้ทำงดำ้นรูปลกัษณแ์ละกลิ่น ประเทศไทยจึงมีควำมไดเ้ปรยีบในแง่ของควำมหลำกหลำย
และควำมอุดมสมบูรณข์องวตัถดุิบประเภทสมนุไพรที่สำมำรถพฒันำเป็นผลิตภณัฑเ์วชส ำอำงนำนำชนิด และมีโอกำสที่จะ
ขยำยตลำดทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศอยำ่งมำก  
 
4.  การบริหารระบบงานจัดซือ้ 

 บรษัิทฯ มีกระบวนกำรจดัท ำ KPI โดยสรุปควำมส ำคญัในกำรบรหิำรงำน ดงันี ้
 - ก ำหนดขัน้ตอนกำรออกใบสั่งซือ้ตอ้งผำ่นกำรอนมุตัิก่อนทกุฉบบั 
 - กำรสั่งซือ้สนิคำ้ก ำหนดใหม้ีขัน้ตอนกำรวิเครำะหก์่อนกำรสั่งซือ้ 
 - ก ำหนดใหม้ีกำรติดตำมกำรเคลือ่นไหวสนิคำ้หลงักำรสั่งซือ้เพื่อวิเครำะหแ์ละจดักำร 
 - กำรบรหิำรและหมนุเวียนสนิคำ้ใหอ้ยูใ่นจดุขำยที่เหมำะสม 
 - ก ำหนดใหต้ิดตำมกำรเคลือ่นไหวสนิคำ้ทกุกลุม่อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 - ก ำหนดใหต้รวจสอบและคดักรองสนิคำ้ใกลห้มดอำยอุยำ่งสม ่ำเสมอ 
 - จดัซือ้สนิคำ้ที่มีคณุภำพและเป็นท่ีตอ้งกำรของลกูคำ้ 
 - บรหิำรปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืใหม้ีเพียงพอและเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ในปี 2562 ระบบงำนสั่งซือ้ มกีำรพฒันำและปรบัปรุงระบบงำนใหเ้ป็นกระบวนกำรและเป็นระบบมำกขึน้ โดยมุง่เนน้
กำรปฏิบตัิงำนตำมขอ้ก ำหนดตำ่งๆอยำ่งเครง่ครดั เพื่อใหง้ำนสั่งซือ้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 

5. การบริหารสินค้าคงคลัง
บรษัิทฯ มีระบบกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้โดยเช่ือมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบรหิำรกำร

ขำยหนำ้รำ้น และระบบรำยงำนกำรขำย เขำ้ดว้ยกนัอย่ำงสมบูรณ ์สำมำรถวิเครำะหก์ำรขำย รำยสำขำ รำยสินคำ้ ไดอ้ย่ำง
รวดเรว็และแมน่ย ำ เพิ่มประสทิธิภำพในกำรจดัสง่สนิคำ้ไปยงัสำขำไดอ้ยำ่งสมดลุทัง้ปรมิำณและทนัตอ่เวลำ ช่วยลดภำระดำ้น
กำรสต็อกสินคำ้ กระแสเงินสดในกำรลงทุนของสินคำ้ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้ับ
กลุม่เปำ้หมำย นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบำยกำรบริหำรสนิคำ้คงคลงั ดว้ยกำรติดตำมยอดขำยสนิคำ้ โดยแตล่ะสำขำจะสง่
ขอ้มลูกำรขำยสินคำ้ใหส้  ำนกังำนใหญ่ทกุสิน้วนัท ำกำร เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีขอ้มลูในกำรบริหำรสนิคำ้คงคลงัอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
และจดัใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบจำกส ำนกังำนใหญ่เพื่อเขำ้ตรวจสอบสนิคำ้คงเหลือทกุสำขำ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีกำร
เขำ้ตรวจสอบทกุสำขำ อยำ่งนอ้ยสำขำละ 9 ครัง้ตอ่ปี  

จำกกำรตรวจสอบมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืในปี 2562 มีมลูคำ่สนิคำ้ลดลงจำกปี 2561 ในทกุกลุม่ GIZMAN, STARDUST 
กลุม่สนิคำ้ GIZMAN มีกำรควบคมุกำรสั่งซือ้ใหร้ดักมุมำกขึน้ มีกำรพิจำรณำเลอืกสรรสนิคำ้เพื่อน ำเขำ้มำจ ำหนำ่ยได้

ตรงกลุม่เป้ำหมำย พรอ้มทัง้มีปริมำณสนิคำ้เพียงพอตอ่กำรขำยอยูเ่สมอ รวมถึงมีกำรหมนุเวียนสินคำ้เพื่อใหเ้ขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้
ในแตล่ะสำขำไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ  

กลุม่สินคำ้ STARDUST มีกำรปรบัปรุงระบบควบคมุกำรสั่งซือ้ใหม้ีควำมรดักุมดีขึน้ มีกำรพิจำรณำเลือกสรรสินคำ้
เพื่อน ำเขำ้มำจ ำหน่ำยใหต้รงกลุม่เป้ำหมำยมำกขึน้ รวมถึงกำรปรบัลดปริมำณสินคำ้คงเหลือในส่วนไม่เคลื่อนไหวและใกล้
หมดอำยลุง จำกกำรสง่คืนสนิคำ้ในสว่นฝำกขำย รวมถึงกำรเปลีย่นเง่ือนไขกำรซือ้สนิคำ้ใหเ้ป็นกำรฝำกขำยเพิ่มมำกขึน้ 

จำกรำยงำนมลูค่ำสินคำ้คงเหลือโดยรวมที่มีแนวโนม้ลดลง ซึ่งเกิดจำกกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ในทกุๆ
สว่นงำนที่เก่ียวขอ้ง ซึง่ฝ่ำยบรหิำรมีควำมมุง่มั่นและตัง้ใจต่อกำรปรบัปรุงระบบงำนบรหิำรสินคำ้คงคลงัใหม้ีประสทิธิภำพมำก
ที่สดุ ไมเ่พียงเป็นกำรลดภำระตน้ทนุลงได ้แตเ่ป็นสว่นท่ีจะเสรมิสรำ้งรำยไดแ้ละท ำผลก ำไรใหบ้รษัิทฯ เพิ่มมำกยิ่งขึน้ดว้ย 

6. การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ

ระบบสารสนเทศ 

รับสินคาเขาคลัง 

การบริหารจัดการหนาราน 

การรับคืนสินคาจากสาขา 

การกระจายสินคาไปยังสาขา 

การจัดซ้ือสินคา 
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7.  การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ และการส ารองข้อมูล 
1)   กำรบรหิำรจดักำรดว้ยระบบสำรสนเทศ 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอรใ์หม่ๆมำใชใ้นกำรบริหำร
จดักำรภำยในองคก์ร โดยน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทัง้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse 
Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management แ ล ะ  Human 
Resource System มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสว่นงำนต่ำงๆ นบัตัง้แต่กำรจดัซือ้ กำรบริหำรสินคำ้คงคลงั กำรกระจำยสินคำ้ 
ไปจนถึงกำรบริหำรรำ้นคำ้ ลกูคำ้ บุคลำกร และบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชี โดยเช่ือมโยงฐำนขอ้มูลทุกระบบเขำ้ดว้ยกัน เพื่อให้
สำมำรถสอบยนัและตรวจสอบกนัได ้และสำมำรถน ำขอ้มลูต่ำงๆ มำใชใ้นกำรวิเครำะหเ์พื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินธุรกิจใหม้ี
ควำมเหมำะสมและทนัทว่งที 

บริษัทฯ ควบคุมและจัดกำรสินคำ้ในคลงัสินคำ้ดว้ยระบบ Management Information System (MIS) ในกำรบนัทึก
ขอ้มูลและจัดกำรสินคำ้ที่จัดเก็บในคลงัสินคำ้ ไดแ้ก่ กำรรบัสินคำ้ กำรจ่ำยสินคำ้ กำรจัดสินคำ้เพื่อส่งใหส้ำขำ และบนัทึก
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิคำ้ 

ภำยหลงัจำกกำรคดัเลอืกสนิคำ้ดงัที่ไดก้ลำ่วมำแลว้ขำ้งตน้ ในสว่นของกำรจดัหำผลติภณัฑน์ัน้ บรษัิทฯ จะด ำเนินกำร
สั่งซือ้สนิคำ้ รบัสนิคำ้เขำ้คลงัสนิคำ้ กระจำยสนิคำ้ไปยงัจดุจ ำหนำ่ยตำ่งๆ เพื่อจ ำหนำ่ยใหแ้ก่ลกูคำ้ผำ่นระบบกำรบรหิำรจดักำร
หนำ้รำ้น และท ำกำรรบัคืนสนิคำ้กลบัเขำ้สูค่ลงัสนิคำ้เมื่อครบก ำหนดอำยกุำรขำย 

โดย บรษัิท เคที ไอที โซลชูั่น จ ำกดั ไดเ้ขำ้ตรวจสอบ (IT AUDIT) ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2562 และไดใ้หค้  ำแนะน ำและขอ้
ควรปรบัปรุง ซึง่ตลอดปี 2562 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบรษัิทฯ ไดจ้ดัท ำและด ำเนินกำร ตำมขอ้เสนอแนะในเอกสำรกำร
สอบทำนกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ ดงันี ้ 

-  นโยบำยดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
ปรบัปรุงแผนผงัเครอืขำ่ยระบบคอมพิวเตอร ์(Network Diagram) กำรจดัท ำไดด้  ำเนินกำรในช่วงเดียวกนักบั กำรจดัท ำ

ระบบส ำรองขอ้มลูภำยนอก  
-  ควบคมุกำรเขำ้ถึงระบบฐำนขอ้มลู 
กำรก ำหนดค่ำกำรตัง้รหสัผ่ำนใหม้ีควำมปลอดภยัอย่ำงเหมำะสม โดยมีขอ้ก ำหนดคือ รหสัตอ้งมีอย่ำงนอ้ย 8 ตวั มี

อกัษรตวัใหญ่ มีตวัเลข และมีสญัลกัษณพ์ิเศษ โดยก ำหนดในระบบกำรเขำ้ถึง Server และเครื่องลกูข่ำย (Login Windows) 
และตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลงรหสัทกุ 180 วนั 

2)   กำรส ำรองขอ้มลูกำรกูข้อ้มลู กำรจดัล ำดบังำนและกำรจดักำรกบัปัญหำ 
 บริษัทฯ ไดม้ีระบบกำรส ำรองขอ้มูลและกำรกูข้อ้มูลจำกผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก (Cloud Service) โดยระบบจะท ำกำร

ส ำรองขอ้มูลไปยงัปลำยทำงทุกวัน วันละหนึ่งครัง้ โดยระบบจะท ำกำรส ำรองขอ้มูลในช่วงเวลำหยุดท ำกำร เพื่อไม่ใหเ้กิ ด
ผลกระทบต่อกำรใชง้ำนในเวลำปฎิบตัิงำนปกติ แมก้ำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจ ำเป็นตอ้งมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรใชบ้ริกำรเกิดขึน้ แต่
ดว้ยมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นขอ้มลู ขัน้ตอนกำรส ำรองขอ้มลูนีเ้ป็นปัจจยัส ำคญัเบือ้งตน้ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปัจจบุนั โดยบรษัิทฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงควำมส ำคญัที่จะพฒันำและปรบัปรุงใหง้ำนดำ้นระบบฐำนขอ้มลูและระบบปฏิบตังำนหลกั 
มีควำมมั่นคง ปลอดภยัสงูสดุ 
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8.  การบริหารศูนยก์ระจายสินค้าและการตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา 
กำรบริหำรงำนศูนยก์ระจำยสินคำ้ โดยสว่นระบบงำนภำยใน มีกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพ

มำกขึน้ ทัง้ระบบงำนดำ้นเอกสำรท่ีด ำเนินกำรรวดเร็วและถกูตอ้งยิ่งขึน้ โดยเฉพำะระบบงำนดำ้นโอนสนิคำ้ออกไปยงัสำขำ ซึ่ง
ก ำหนดขัน้ตอนไวอ้ยำ่งรดักมุ ทัง้กำรตรวจเช็คสินคำ้ทกุรำยกำร ตรวจสอบรำยกำรรหสับำรโ์คด้ ใหถ้กูตอ้งตรงกนักบัเอกสำรใบ
โอน ก่อนกำรจัดส่ง รวมถึง กำรสรุปรวมเอกสำรกำรจัดส่งประจ ำวนัเพื่อก ำกบักำรจัดส่งใหถู้กตอ้งและครบถว้นทกุครัง้ ซึ่ง  
บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของสนิคำ้คงคลงั ณ จดุจ ำหนำ่ยตำ่งๆ เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งอนัอำจจะ
เกิดขึน้ไดจ้ำกกำรสญูหำยของสนิคำ้คงคลงั ซึ่งเป็นสนิทรพัยห์ลกัในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัตัง้
แผนกตรวจปฏิบตัิงำนสำขำ ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีประจ ำอยูใ่นสำขำตำ่งๆ ซึง่มีหนำ้ที่หลกั 3 ดำ้น คือ 

a) กำรเขำ้ตรวจสำขำ : โดยเขำ้ตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื กำรรบั-คืนสนิคำ้จำกสำขำ และเงินสดยอ่ยของแตล่ะสำขำ 
ฝ่ำยตรวจสอบปฏิบตัิกำรก ำหนดกำรเขำ้ตรวจประจ ำเดือนและแจง้ใหส้ำขำทรำบเพื่อจดัระเบียบสินคำ้ภำยใน
รำ้น และท ำกำรตรวจสอบจ ำนวนสนิคำ้คงเหลอืที่มีอยูจ่รงิในสำขำเทียบกบัขอ้มลูในระบบสนิคำ้คงคลงั 

b) รำยงำนขอ้มลูสนิคำ้สญูหำย : โดยสง่ขอ้มลูสนิคำ้สญูหำยใหก้บัฝ่ำยบญัชีเพื่อปรบัยอดสนิคำ้คงเหลอืใหถ้กูตอ้ง 
รวมทัง้สรุปรำยงำนขอ้มลูสนิคำ้สญูหำยใหก้บัผูบ้รหิำรและฝ่ำยทรพัยำกรมนษุย ์เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนของ
พนกังำนในสำขำ 

c) ตรวจสอบกำรทจุริตของพนกังำน : โดยตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจนบัสินคำ้ พรอ้มกับแจง้ผูบ้ริหำรและฝ่ำย
ทรพัยำกรมนษุยใ์นกรณีที่พบควำมผิดปกติ 

ทัง้นี ้กรณีที่แผนกตรวจปฏิบตัิกำรสำขำ ท ำกำรตรวจนบัสินคำ้คงคลงัที่มีอยู่ ณ สำขำ และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐำนขอ้มลูแลว้ พบวำ่มีกำรสญูหำยเกินอตัรำที่บรษัิทฯ ก ำหนด พนกังำนขำยที่สำขำจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ และหำกสำขำใดมี
ยอดสินคำ้สญูหำยต ่ำกว่ำเกณฑจ์ะไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนเพิ่มขึน้ กำรก ำหนดหลกัเกณฑด์งักล่ำว ส่วนหนึ่งเพื่อ
กระตุน้ใหพ้นกังำนขำยที่สำขำใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิงำนตำมขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง ซึ่งจะช่วยลดควำมผิดพลำดในเรื่องกำร
สญูหำยของสนิคำ้คงคลงัลงได ้
 
9.       ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ไมม่ี - 
 
10.     งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-  ไมม่ี - 
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสีย่งจากการเกิดสนิคา้ลา้สมยั 
ปัจจบุนัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอรม์ีการพฒันาและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ รวมถึงสนิคา้ที่บรษัิทฯ จ าหนา่ยมี

ความหลากหลายและมีจ านวนรายการมาก  จึงมีความเป็นไปไดส้งูที่อาจจะมีสินคา้ค้างสต็อกและไดร้บัความนิยมนอ้ยลง  
ซึง่บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรือ่งดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ ไดม้ีการจดัการบรหิารสนิคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมกบัการขาย  
ไมม่ากหรือนอ้ยเกินไป โดยสนิคา้คงเหลือ ณ สิน้ปี 2562 ลดลงจากสิน้ปี 2561 ถึงรอ้ยละ 53 ทัง้นี ้สนิคา้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้ที่
มีเง่ือนไขการซือ้ เป็นสนิคา้ฝากขาย คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 72 ของสนิคา้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายในการบรหิารสนิคา้โดยจ านวนในการสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้จะเป็นไปตามหลกัความเป็นไป
ได้ของตลาด ไม่เน้นเก็บสต็อกสินค้ามากเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามที่มีอายุใช้งาน 
โดยบรษัิทฯ ไดม้ีการเฝา้ติดตามอายขุองสนิคา้คงเหลอืทัง้บรษัิทฯ อย่างตอ่เนื่อง ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงภาระของสินคา้คา้ง
สต็อกมาโดยตลอด จึงเรง่พฒันาระบบการบริหารจดัการสินคา้ที่ทนัสมยั โดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนา้
รา้น และระบบรายงานการขาย เขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบรูณ ์สามารถวิเคราะหก์ารขาย รายสาขา รายสนิคา้ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และ
แม่นย า เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสง่สินคา้ไปยงัสาขาไดอ้ย่างสมดลุทัง้ปรมิาณและทนัต่อเวลา ช่วยลดภาระดา้นการสต็อก
สนิคา้ กระแสเงินสดในการลงทนุของสนิคา้ เพิ่มความสามารถในการท าก าไร และสรา้งความพงึพอใจใหก้บักลุม่เปา้หมาย 

ความเสีย่งจากการท่ีสนิคา้สญูหาย 
จากการท่ีบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจคา้ปลกีสนิคา้กลุม่ผลติภณัฑค์วามงาม ธุรกิจคา้ปลีกสนิคา้กลุม่แก็ดเจ็ท และธุรกิจคา้

ปลกีสนิคา้กลุม่โฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์โดยสนิคา้ที่จ าหนา่ยมีทัง้ขนาดเลก็และสนิคา้ที่มีราคาสงู จึงมีความเสีย่งในการสญูหาย
ของสินคา้ได ้เช่นเดียวกับธุรกิจคา้ปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนกัและระมดัระวงัในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่างมาก  
ดว้ยการเฝา้ระวงัโดยพนกังานสาขาเอง ตลอดจนจัดใหม้ีการติดตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดในทกุสาขา นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดม้ี
การจดัทีมตรวจนบัสนิคา้เขา้ตรวจนบัสนิคา้ทกุสาขาอยา่งนอ้ยสาขาละ 9 ครัง้ตอ่ปี ซึง่นอกจากจะเป็นการเพิ่มความแมน่ย าใน
การบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานสาขามีความระมดัระวงัในการดแูลสนิคา้มากขึน้ดว้ย 

ความเสีย่งในการลงทนุสาขา 
 เน่ืองดว้ยท าเลที่ตัง้ของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ในการด าเนินธุรกิจคา้ปลกี ประกอบกบัสภาวะการแข่งขนั 

ที่รุนแรงในธุรกิจรา้นคา้ปลกีในปัจจบุนั สง่ผลใหเ้กิดขอ้จ ากดั ต่อผูป้ระกอบการในการแสวงหาพืน้ท่ีขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งพืน้ท่ีในหา้งสรรพสนิคา้ที่มุง่เนน้การเช่าพืน้ท่ี ภายในหา้งสรรพสนิคา้ที่ตัง้อยูใ่กลเ้คียงกบัแหลง่ชมุชน และ โดยปกติการ
เช่าพืน้ที่จะท าเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และ ไดร้บัสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสญัญาเช่าอีกเป็นคราวๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ 
มีความเสีย่งที่อาจจะไมไ่ดร้บัการตอ่อายสุญัญาเช่า หรอื อาจมีการปรบัอตัราค่าเช่าเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีใ้นปี 2562 ที่ผา่นมา  
ก็มีบางศูนยก์ารคา้ที่ไม่ได้รบัความนิยมดังเช่นในอดีต ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง ท าให้บริษัทฯ ต้องปิดสาขา 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้ีการวางแผนในการรกัษาพืน้ที่เช่าโดยการรกัษาและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูใ้หเ้ช่า รวมถึงมีการติดตาม 
และแสวงหาพืน้ที่นอกศูนยก์ารคา้ที่อยู่ในท าเลที่ดีใหม่ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีพืน้ที่ที่มีท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพใน
การรองรบัการขยายสาขา ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
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ความเสีย่งจากการตอ่สญัญาเชา่พืน้ท่ี/สญัญาเช่ารา้นคา้ 
จากการท่ีบรษัิทฯ อาศยัช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านสาขาต่างๆ เป็นช่องทางหลกัในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิทฯ 

ซึง่สว่นหนึ่งเป็นพืน้ที่เช่าซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 1-3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัการต่ออายสุญัญาเช่า หรือมีอตัราค่าเช่าและ
คา่บรกิารปรบัตวัสงูขึน้เมื่อมกีารตอ่อายสุญัญา จะท าใหร้ายไดแ้ละก าไรสทุธิของบรษัิทฯ ลดลงได ้อยา่งไรก็ดี เนื่องจากบรษัิทฯ 
ด าเนินธุรกิจมายาวนาน  มีช่ือเสียง  เป็นที่ยอมรบัและตอ้งการของลกูคา้  จึงไดร้บัสิทธิการต่อสญัญาก่อนจากผูใ้หเ้ช่าและที่
ผา่นมาบรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่างเครง่ครดัและไม่เคยถกูยกเลกิสญัญาเช่า จึงท าใหเ้ช่ือว่าจะไดร้บัการต่อสญัญา
เช่าต่อไปในอนาคต ในอีกดา้นหนึ่งการท าสญัญาเช่าแบบสญัญาเช่าระยะสัน้เป็นการลดความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาไมต่่อสญัญาได ้เพื่อใหผ้ลประกอบการดีขึน้ และบริษัทฯ สามารถหาพืน้ที่ใหม่ที่มี
ศกัยภาพและมีโอกาสสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษัิทฯ แทนได ้

ความเสีย่งจากการบรหิารงานท่ีพึง่พิงผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการด าเนินการและบริหารภายใตก้ารถือหุน้ของ นายธิบดี มงัคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ 

ตรีเอกวิจิตร ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ จึงมีความเสี่ยงจากการท่ีนายธิบดี มงัคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร อาจลดสดัสว่น
การถือหุน้ในบรษัิทฯ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได ้อยา่งไรก็ตามเนื่องจากนายธิบดี 
มงัคะลี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นนกัลงทุน จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันในลงคะแนนเสียงในมติ
ส  าคญัตา่งๆของบรษัิทฯ จึงไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารและตดัสนิใจ 

สว่น นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร เป็นผูก้่อตัง้บรษัิทฯ และเป็นผูบ้รหิารส าคญัที่ด  าเนินธุรกิจมานานกว่า 39 ปี แสดง
ใหเ้ห็นถึงความผกูพนัต่อองคก์ร และความตัง้ใจในการประกอบกิจการใหม้ีการเติบโตกา้วหนา้อย่างต่อเนื่องในฐานะผูบ้ริหาร
และผูถื้อหุน้ใหญ่ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดม้ีการจดัโครงสรา้งองคก์รที่เป็นระบบและการจดัการใหม้ีลกัษณะการด าเนินธุรกิจดว้ย
การกระจายอ านาจใหผู้บ้รหิารอื่นๆ  

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์

ความเสีย่งกรณีมีผูบ้รหิารเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูบ้ริหารที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ นายธิบดี มงัคะลี )  ซึ่งถือหุน้ในบรษัิทฯ  ณ วนัท่ี 30 มกราคม 

2563 จ านวน 200,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20.46 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และ นางกิตติ์ยาใจ 
ตรีเอกวิจิตร (ผูบ้ริหารและพนกังาน)  ซึ่งถือหุน้ในบริษัทฯ จ านวน 167,261,156 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 17.11 ของจ านวนหุน้ที่
เรียกช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ถึงรอ้ยละ 50 จึงไม่สามารถควบคมุมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ในเรื่องต่างๆ ได ้อย่างไรก็ดี  
ถึงแมก้ลุม่นางกิตติย์าใจ  ตรเีอกวิจิตร จะเป็นผูบ้ริหารและเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึง่มีคะแนนเสยีงคอ่นขา้งมาก  แตน่างกิตติย์า
ใจ  ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณ์ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน เป็นอิสระและมีความโปรง่ใส ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิก
แนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (CAC) โดย
สมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย  (IOD) ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
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การต่อตา้นทุจริต  ไดม้ีมติอนุมตัิแลว้ในการประชุมของคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ  ประจ าไตรมาส 3/2562 เมื่อวนัที่ 4 
พฤศจิกายน 2562 ให้การรับรอง “ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  โดยการรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัที่มีมติใหก้ารรบัรอง และนอกจากนี ้
โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย ซึ่งจดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยไดร้บั
ความสนบัสนนุจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินผลอยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” และโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัประจ าปี 2562 จัดโดย 
สมาคสง่เสริมผูล้งทนุไทย ซึ่งสมาคมฯ จะสง่ตวัแทนที่มีคณุภาพเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนทั่วประเทศ และ
ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิการลงทุนของผู้ถือหุ้น 
2) เพื่อเสริมสรา้งและยกระดบัธรรมาภิบาลในบริษัทจดทะเบียน  และ 3) เพื่อเป็นการรว่มพฒันาตลาดทุนใหก้า้วหนา้โดยมี
พืน้ฐานบริษัทจดทะเบียนที่ดี ผลการประเมินค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งในปี
2562 บรษัิทฯ ไดค้ะแนนท่ี 97 คะแนนจาก 100 คะแนน และเมื่อเทียบกบัปีก่อน จะเห็นวา่ผลการประเมินของบรษัิทดีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง ดงันี ้

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

97.00 93.50 91.97 

นอกจากนี ้ผลการประเมินจาก Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR 2019 ซึง่ด  าเนินการโดย 
IOD โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละก ากบัหลกัทรพัย ์ใหมีการประเมินทกุปี เพื่อสง่เสริม
และยกระดบั CG ของบริษัทจดทะเบียนไทยใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล ประเมินทั้งบรษัิทจดทะเบียนใทยใน SET และ MAI 

ซึ่ งคะแนนในปี  2562 ในภาพรวมของการ
ประเมิน จ านวน 677 บริษัท บริษัทฯ ไดร้บัการ
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก (Very Good)” 
ไดย้กระดบัคะแนนขึน้มาที่ระดบั           4 ดาว 
จากปีก่อนอยู่ที่  3 ดาว ซึ่งจะเห็นว่าระดับ
คะแนนของบริษัทฯ ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง อัน

สะทอ้นถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยขอ้มูล และการใหค้วามเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑเ์ป้าหมายของ
โครงการฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงสรา้งการจัดการอันประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน  ซึง่กรรมการในแตล่ะคณะประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ และมีการก าหนดขอบเขตหนา้ที่
ของการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน 
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ความเสีย่งจากการท่ีบรษัิทฯ มีขาดทนุสะสมจ านวนมาก อาจไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตอนัใกล ้

ส าหรบัผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 44.78 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วนัที่    
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,447.56 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมาย และ     
ผูถื้อหุน้มีความเสีย่งที่จะไมไ่ดร้บัเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว ้

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงที่จะเพิ่มผลิตภณัฑ์ House of Lifestyle Gadgets ภายใตแ้บรนด ์“GIZMAN” ใหมี้ความ
หลากหลายมากขึน้ ซึ่งก็ไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดม้ีการขยายช่องทางจ าหนา่ยไปใน
ช่องทางออนไลนท์ี่เพิ่มมากขึน้ในปีที่ผ่านมา อีกทัง้ บริษัทฯ ก็ยงัคงมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปยงัสินคา้หมวดอื่นๆ ที่เป็น
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากขึน้ โดยเป็นสินคา้จ าพวกกลุ่มสินคา้อปุโภคและบริโภค เพื่อเสริมสรา้งและสนบัสนนุความ
แข็งแกรง่ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่คาดวา่การด าเนินการดงักลา่ว จะช่วยท าใหบ้รษัิทฯ สามารถทยอยลดผลขาดทนุสะสม
ลงได ้ 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในช่วงที่ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรือ่งรายการคา่เชา่อาคารส านกังาน 

และคลงัสนิคา้ ซึง่ราคาคา่เช่าเป็นราคาที่สมเหตสุมผล ถือเป็นการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ  
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั  

กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนม์ีสว่นได้
สว่นเสยี หรอื อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษัิทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบรษัิทฯ อาจมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลและ/หรอืนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีนโยบายการท า
รายการระหว่างกันโดยค านึงถึงความจ าเป็นและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษัิทฯ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีรายการระหว่ างกันกับ
บคุคลและ/หรอืนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งและอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ บรษัิทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของ
การท ารายการดว้ย โดยรายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรอืจ าหนา่ยทรพัยส์นิที่
ส  าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี รบัอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบญัชี  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ที่มิไดเ้ป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
เช่น การกู้ยืมเงิน การเป็นตวัแทนขายสินคา้ เวน้แต่มีความจ าเป็นและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท า
รายการ รวมถึงจดัท าเป็นสญัญาและคิดอตัราดอกเบีย้หรอืราคาในระดบัท่ีเหมาะสม 

ส าหรบัรายการระหวา่งกนัในปัจจบุนัท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตกบับริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บรษัิท ปิยวรรพท์า จ ากดั  
โดยบรษัิทฯ มีนโยบายดงันี ้

 
ประเภทรายการ นโยบาย 

รายการเชา่สถานท่ีประกอบกิจการของบรษัิทฯ มีก าหนดอตัราคา่เช่าและระยะเวลาเชา่ในระดบัท่ีเหมาะสม
และชดัเจน โดยค านงึราคาตลาดเป็นหลกั 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) แต่งตัง้โดย 
คณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น โดยมี นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ ์กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายธะเรศ  โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และ นางทธันา  รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ 
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ในปี 2562  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดม้ีการประชุมในปี 2562 รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ในการ
ด าเนินการสรรหา คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาใหก้รรมการที่พน้
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด และไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล  รวมถึงสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาเลอืกเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก และ
พิจารณาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
เป็นการลว่งหนา้มายงับรษัิทฯ ผา่นช่องทางการติดตอ่ของบรษัิทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพ้ิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และอา้งอิงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฎิบตัิหนา้ที่
อย่างเต็มที่ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดป้ฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความระมัดระวัง 
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมแลว้และไดร้ายงานผลการประชมุทกุครัง้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบทกุครัง้  

       (นายนรนิทร์  โอภามรุธาวงศ)์ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
 

   

โครงสร้างการถอืหุ้น 
 
1.  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
     ทนุจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท (หนึ่งพนัสีร่อ้ยเจ็ดสบิลา้นสามแสนสามหมืน่สีพ่นัเกา้รอ้ยสบิสามบาทถว้น) 
     ช ำระแลว้ 977,759,684 บำท (เกำ้รอ้ยเจ็ดสบิเจ็ดลำ้นเจ็ดแสนหำ้หมื่นเกำ้พนัหกรอ้ยแปดสบิสีบ่ำทถว้น) 
                 แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 977,759,684 หุน้ (เกำ้รอ้ยเจ็ดสบิเจ็ดลำ้นเจ็ดแสนหำ้หมื่นเกำ้พนัหกรอ้ยแปดสบิสีหุ่น้) 
        มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท โดยบรษัิทไมม่ีกำรออกหุน้ประเภทอื่น นอกจำกหุน้สำมญั 
 

2.  ผู้ถอืหุ้น 
(1) รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
      ผูถื้อหุน้ 10 ล ำดบัแรกของบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ที่มีรำยช่ือปรำกฏตำมทะเบียนผูถื้อหุน้           

ดงันี ้
 

ชื่อ – นามสกุล 
วันที่ 30 มกราคม 2563 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.   นายธิบด ี มงัคะล ี 200,000,000 20.46% 
2.   นางกิตติย์าใจ ตรเีอกวิจิตร 167,261,156  17.11% 
3.  นายณฐัพล   จฬุางกรู    60,754,600  6.21% 
4.   นายทวีฉตัร จฬุางกรู    40,231,900  4.11% 
5.  นายสเุมธ มโนสทุธิ    36,024,600  3.68% 
6.  บรษัิท เจเนอรลั เรคคอรด์ อินเตอรเ์นชั่นแนล อินดสัตรี ้จ ากดั\1    22,200,000  2.27% 
7.   น.ส. อภิวนัทน ์ อจัฉรยิประทีป    22,098,300  2.26% 
8.   นาย ณฏัฐวฒุิ  ชีวมงคล    20,460,000  2.09% 
9.  นายฉตัรชยั วงศส์กลุชยั    19,680,600  2.01% 
10. นาย ไวพจน ์ คดบวั    15,041,400  1.54% 

รวมการถอืหุน้ของผู้ถอืหุน้สูงสุด 10 รายแรก 603,752,556  61.75% 
ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ยอืน่  374,001,128  38.25% 

รวม 977,759,684 100.00% 
   หมายเหต ุ 1. นายวทูิร มโนมยักลุ เป็นตวัแทนจาก บรษิัท เจเนอรลั เรคคอรด์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล อนิดสัตรี ้จ ากดั เขา้มาเป็นกรรมการของ  
บรษิัท เอม็พจีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2551 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2551 
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 (2) การถอืหุน้ของกรรมการและผู้บริหาร 
    กำรถือหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ บรษัิท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ดงันี ้
 

 
 

ช่ือ - นามสกุล 

30 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 
หุน้ / (ลด) 
ระหว่างปี  
(หุน้) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน 
การถอืหุ้น 

(%) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน
การถอืหุ้น 

(%) 
กรรมการ /
ผู้บริหาร 

คู่สมรสและบุตร 
ทียั่งไม่บรรลุ 
นิตภิาระ 

กรรมการ /
ผู้บริหาร 

คู่สมรสและบุตร 
ทียั่งไม่บรรลุ 
นิตภิาระ 

กรรมการอิสระ        

 1. นำยวิสิฐ ตนัติสนุทร 559,900 - 0.06 - - - - 
 2. นำยนรนิทร ์ โอภำมรุธำวงศ ์ - - - - - - - 
 3. นำยธะเรศ   โปษยำนนท ์ - - - - - - - 
 4. นำงทธันำ รอดโพธ์ิทอง 10,000 - 0.00 10,000 - 0.00 - 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร        
 5. นำยวิทรู   มโนมยักลุ 1,000,000 - 0.01 2,000,000 - 0.02 - 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร        

 6. นำงกิตติย์ำใจ  ตรเีอกวิจิตร 167,261,156  - 17.11 251,293,800 - 25.70 - 
 7. นำยอภิวฒิุ          พิมลแสงสรุยิำ - - - - - - - 

ผู้บริหาร        
 8. นำงทองอยู่              ถำวรสกลุชยั 30,000 - 0.00 30,000 - 0.00 - 
 

 (3) บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก 
            รายละเอียดของบรษัิท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึง่บรษัิทประกอบประกอบกิจการโดยการถือหุน้และ

เป็นบรษัิทยอ่ยทีเ่ป็นบรษัิททีป่ระกอบธุรกิจหลกั ดงันี ้ 
        (3.1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

               ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
                  ช าระแลว้         5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
                             แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ (หา้แสนหุน้) 
                     มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดยบรษัิทไมม่ีการออกหุน้ประเภทอื่น นอกจากหุน้สามญั 

          (3.2)  รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
                 ผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ที่มีรายช่ือปรากฏตามหนงัสอืรบัรองบรษัิท ดงันี ้

 

ชื่อ – นามสกุล 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้น         ร้อยละ 
1. บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 495,500 99.10 
2. นางสาวณลนัรตัน ์ นนัทน์นส\์1 1,500 0.30 
3. นำงสำววรศิรน์ลนิ สภุำสนนัท ์ 1,500 0.30 
4. นำงสำวลกัษม ี อภินนัทรกัษ์ 1,500 0.30 

รวม 500,000 100.00 
หมายเหต ุ  1. นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ เป็นบตุรของนางกติติย์าใจ  ตรเีอกวจิิตร 
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(4)  ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)  
 ขอ้ตกลงระหวำ่งกนัของกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและ

กำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรอืกำรบรหิำรงำนของบรษัิทโดยที่ขอ้ตกลงดงักลำ่วมีบรษัิทรว่มลงนำมดว้ย 
 -ไมม่ี- 
 

3.  การออกหลักทรัพยอ์ืน่  
เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2558 ของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิกำรเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 692,583,728 บำท  โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 692,583,728 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ หุน้ละ 
1.00 บำท เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) รองรบักำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement) จ ำนวน 300,000,000 หุน้ 
(ข) รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ รุน่ท่ี 1 (MPG-W1) จ ำนวน 292,583,728 หุน้  
(ค) รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ รุน่ท่ี 2 (MPG-W2) จ ำนวน 100,000,000 หุน้  
โดยด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,570,334,913 บำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,570,334,913  หุ้น         

มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2558 

เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 ของบรษัิทยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออก
ใหแ้ก่นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  ในอตัราหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรจากการ
ขายใหน้กัลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุน้ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราการใชส้ทิธิ 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถซือ้หุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ ในราคาการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  หุน้ละ 2.10 บาท (MPG-W2) 
และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ  บริษัทฯ จ านวน  100,000,000 บาท  จากเดิม 1,570,334,913 บาท  
เป็น 1,470,334,913 บาท  โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้  าออกจ าหน่าย จ านวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท  

โดยไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,470,334,913 บำท (หุน้สำมัญจ ำนวน 1,470,334,913  หุน้      
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 

เมื่อวนัที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ ไดอ้อกและเสนอขำยใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ รุน่ที่ 1 (MPG-
W1) เพื่อจัดสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวน 292,581,561 หน่วย อตัรำกำรใชส้ิทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ 
รำคำกำรใชส้ทิธิ 1.00 บำทตอ่หุน้ รำคำใบส ำคญัแสดงสทิธิ 0.00 บำทตอ่หนว่ย วนัใชส้ทิธิครัง้แรก 30 พฤศจิกำยน 2558 วนัใช้
สทิธิครัง้สดุทำ้ย 1 มิถนุำยน 2561 โดยสรุปผลกำรใชส้ทิธิ ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ 30 พฤศจิกำยน 2558  มีผูใ้ชส้ทิธิจ ำนวน 0 รำย คิดเป็นจ ำนวน 0 หุน้ 
ครัง้ที่ 2 ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ 31 พฤษภำคม  2559  มีผูใ้ชส้ทิธิจ ำนวน 0 รำย คิดเป็นจ ำนวน 0 หุน้ 
ครัง้ที่ 3 ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ 30 พฤศจิกำยน 2559  มีผูใ้ชส้ทิธิจ ำนวน 0 รำย คิดเป็นจ ำนวน 0 หุน้ 
ครัง้ที่ 4 ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ 31 พฤษภำคม  2560  มีผูใ้ชส้ทิธิจ ำนวน 0 รำย คิดเป็นจ ำนวน 0 หุน้ 
ครัง้ที่ 5 ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ 30 พฤศจิกำยน 2560  มีผูใ้ชส้ทิธิจ ำนวน 0 รำย คิดเป็นจ ำนวน 0 หุน้ 
ครัง้ที่ 6 ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ 1 มิถนุำยน 2561 (ครัง้สดุทำ้ย) มีผูใ้ชส้ทิธิจ ำนวน 2 รำย คิดเป็นจ ำนวน 2,499 หุน้ 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ที่ควบคมุดแูลบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ โดยด าเนินการภายใตม้าตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ซึ่งครอบคลมุถึงโครงสรา้งการก ากบัดแูล
กิจการ แนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูล โครงสรา้งการปฏิบตัิงานและหนา้ที่ของหนว่ยงานการก ากบัดแูล และนโยบายกลางในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการอยา่งเครง่ครดั 
 โครงสรา้งการจดัการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท ซึง่มีหนา้ที่ในการก ากบัและควบคมุกิจการหลกั
ของบริษัทฯ รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและมอบหมายหนา้ท่ีตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการตามภารกิจ  และ  
งานเฉพาะดา้น โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ดงันี ้
 
1.  คณะกรรมการบริษัท  
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท อีกจ านวน 4 คณะ 
ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  (4) คณะกรรมการบรหิาร นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารแตง่ตัง้ผูบ้รหิาร
เพื่อท าหนา้ที่บรหิารจดัการบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยภายใตน้โยบายและแผนงานซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท  
 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 7 ทา่น และยงัอยูร่ะหวา่งสรรหา
จ านวน 2 ท่าน มีกรรมการที่เป็นสภุาพสตรี จ านวน 2 ท่าน และสภุาพบุรุษจ านวน 5 ท่าน การสรรหาและเลือกตัง้กรรมการ
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่เป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิทฯ โดยมี
องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน   
จัดใหมี้องคป์ระกอบที่มีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นอายุ เพศ ความรู ้ความช านาญ ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบตัิงานตามกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจและความส าเร็จของบรษัิทฯ และคณุสมบตัิที่ส  าคญัอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดว้ยกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ทา่น 
 (2) กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 6 ท่าน ในที่นีป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 42.86 ของกรรมการทัง้หมด (การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูสดุแสดงไวใ้น  หวัขอ้ กรรมการอสิระ) 
 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท มีรายนาม จ านวนการเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท รวม 10 ครัง้ และการประชมุ   
ผูถื้อหุน้ 2 ครัง้ รวมถึงจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ดงันี ้ 
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รายชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการประชุม

ทั้งหมด 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม

ผู้ถอืหุ้น 
1. นายวิสฐิ            ตนัติสนุทร1 
นายจกัรกฤศฏิ ์  พาราพนัธกลุ2 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการ 

4/4 
5/5 

100 
100 

1/1 
1/1 

2. นายนรนิทร ์   โอภามรุธาวงศ ์ กรรมการอิสระ 9/10 90 2/2 
3. นายธะเรศ   โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ 10/10 100 2/2 
4. นางทธันา   รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ 10/10 100 2/2 
5. นายอภิวฒุ ิ       พิมลแสงสรุยิา กรรมการ 8/10 80 2/2 
6. นายวิทรู  มโนมยักลุ กรรมการ 10/10 100 2/2 
7. นางกิตติย์าใจ  ตรเีอกวจิิตร กรรมการ 10/10 100 2/2 
8. – อยูร่ะหวา่งสรรหา - 
นายธิบดี            มงัคะล3ี 
นางสาวณลนัรตัน ์ นนัทน์นส4์ 

- 
กรรมการ 
กรรมการ 

- 
1/5 
0/1 

- 
20 
- 

- 
0/1 
- 

9. – อยูร่ะหวา่งสรรหา - 
นางสาวรตัวรรณ ธาดารตันมงคล5 
นายปิยวรรพท์า  ตรเีอนกวนิศ6 

- 
กรรมการ 
กรรมการ 

- 
1/5 
1/1 

- 
20 

100 

- 
0/1 
  - 

หมายเหต ุ  
    1. นายวสิฐิ ตนัตสินุทร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 
2562 แทน นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ 
    2. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ ลาออกตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2562  
    3. นายธิบด ีมงัคะล ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2562 
แทน นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์และลาออกตัง้แต่วนัที ่24 กรฏาคม 2562  
    4. นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ลาออกตัง้แต่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2562 
    5. นางสาวรตัวรรณ ธาดารตันมงคล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 
2562 แทน นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนศิ และลาออกตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2562 
    6. นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนศิ ลาออกตัง้แต่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ ประกอบดว้ย นางกิตติย์าใจ  ตรเีอกวิจิตร, นายอภิวฒุิ พิมลแสงสรุยิา และ

นายวิทรู มโนมยักลุ กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
ในแต่ละปีกรรมการบริษัทตอ้งหมนุเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดยใน

การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็น      
ผูอ้อกจากต าแหนง่ อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได  ้ 
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท 
บริษัทฯ ไดม้ีการทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดแูล

กิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance Policy) 
1. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหนา้ที่จดัการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสจุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท โดย    
มิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้กบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

2. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษัิทฯ  
3. ควบคุมก ากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายที่ไดร้บั

มอบหมาย เวน้แตใ่นเรือ่งดงัตอ่ไปนีซ้ึง่คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เรือ่งที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส  าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิหรือ
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ การเพิ่มทนุ การลดทนุ การควบรวมกิจการ รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงและการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์
ที่ส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตามที่หนว่ยงานราชการอื่น ๆ ก าหนด 

4. จัดใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงินซึ่งจัดท าขึน้ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่ร ับรองทั่วไป และผ่านการสอบบญัชีที่
เช่ือถือได ้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน  โดยจัดท ารายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิท ตอ่รายงานทางการเงินในรายงานประจ าปีควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี 

5. จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส  โดยค านงึถึงความเทา่เทียมกนัในการไดร้บัขอ้มลู  
6. จดัใหม้ีช่องทางการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม 
7. จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใหม้ีหนว่ยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผูต้รวจสอบการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบกิจการโดยการถือหุน้และเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้     
ขอ้ 7.2 (2) บรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั 
 
2. ผู้บริหาร  
 ผูบ้รหิาร ของบรษัิท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 
3 ทา่น ดงันี ้

รายนามคณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นางกิตติย์าใจ         ตรเีอกวิจิตร ประธานกรรมการรบรหิาร  
2. นางทองอยู ่            ถาวรสกลุชยั รองประธานกลุม่งานบญัชีและการเงิน 
3. นายปิยวรรพท์า      ตรเีอนกวนิศ ผูร้บัมอบอ านาจบรหิารกลุม่งานการตลาดและขายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

หมายเหต ุ 1. ผูบ้รหิารล าดบัที ่1-2 เป็นผูบ้รหิารตามนยิามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 2. เดมิม ี4 ท่าน แต่เนือ่งจาก นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ลาออกแลว้ตัง้แตว่นัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูบ้รหิาร ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารลงทนุและ

ขนาดรายการในปัจจบุนั ดงันี ้
1. มีอ านาจอนมุตัิ และมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบิกจ่ายเพื่อจดัซือ้จดัจา้งซึ่งทรพัยส์ิน บริการ และการท ารายการอื่น เพื่อ

ประโยชนข์องบริษัทฯ ซึ่งอ านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมตัิรายการปกติทั่วไปทางการคา้ มีวงเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 15 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของ 
บรษัิทฯ ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ ทัง้นีว้งเงินดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษัิท 

2. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกูห้รือการขอสินเช่ือใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเป็น ผูค้  า้ประกนั หรือ
การช าระเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ลา้นบาทหรือเทียบเทา่ โดย
วงเงินดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้  ทัง้นีว้งเงินดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษัิท 

3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการบริหารงานใหค้ณะ
กรรมการบรหิาร 

4. ด าเนินการบริหารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ  
และกลยทุธท์างธุรกิจที่คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิแลว้ 

5. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทัง้นีก้ารมอบอ านาจ
ดงักลา่วขา้งตน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารนัน้ ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้มี
ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเขา้ท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายที่ก าหนดตามประกาศส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ 

 
3.  เลขานุการบริษัท  

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติแตง่ตัง้ นางสาวคริมา จรูญสกลุวงศ ์
ซึง่เป็นผูท้ี่มีคณุวฒุิ และประสบการณท์ี่เหมาะสม เป็นผูร้บัผิดชอบท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท โดยมีหนา้ที่ในการดแูลใหบ้รษัิทฯ 
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ และใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผลยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษัิทฯ มีเลขานกุารบรษัิท ดงันี ้
       - นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นเลขานุการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อ
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 และลาออกจากต าแหนง่ดงักลา่วฯ ตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2562 
       - นางสาวรตัวรรณ ธาดารตันมงคล ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2562 และลาออกจากต าแหนง่
ดงักลา่วฯ ตัง้แต่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2562 
       - นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2562  
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หนา้ที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
ค. หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย               
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่
บรษัิทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบอ่ืนของเลขานกุารบรษัิท 
1. ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้พงึปฏิบตัิดา้น

การก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
2. ดแูลและติดตามใหค้ณะกรรมการ และฝ่ายจดัการมีการปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญให้
คณะกรรมการทราบ 

3. ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายในบรษัิทฯ ใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
4. จดัการประชมุผูถื้อหุน้  และประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 
5. จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ 
6. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. สือ่สารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หนว่ยงานก ากบัดแูล รวมถึงการใหข้อ้มลูสารสนเทศทั่วไปแก่ผูส้นใจ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
8. ลงนามแทนคณะกรรมการส าหรบัการออกเอกสารทางธุรการ ตา่งๆ อาทิเช่น หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ  หนงัสอืแจง้

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ออกหนงัสือส าหรบัการประสานงานต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ กบับคุคล หรือ หน่วยงาน
ภายนอก หนงัสอือื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่ออ านวยประโยชน์
ใหก้บัคณะกรรมการในการการก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผังองคกร

ผู้ถือหุ้น
Shareholder

คณะกรรการบริษัท
Board of Directors

นักลงทุนสัมพันธ์
Investor Relations

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
Nomination and

Remuneration Committee

คณะกรรมการบริหาร
Excutive Committee

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
Chief Executive Officer : CEO

คณะอนุกรรมการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน
Anti-Corruption
Subcommittee

รองประธานฝ่ายจัดหารายได้
Chief Revenue Officer : CRO

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Officer : CFO

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

Risk Management
Committee

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Control

and Audit

เลขานุการบริษัท
Company Secretary
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
    4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 1)  คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย  

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
และอยู่ในระดบัที่เปรียบเทียบไดก้ับอตุสาหกรรม โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดอ้นุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 ในวงเงินไมเ่กิน  3,000,000  บาท ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินประจ าต าแหน่งและ    
คา่เบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ รวม เป็นเงิน 1,549,443.38 บาท มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายนามคณะกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ
บริษัท 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ
บริษัท 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
รวม  

(บาท : ปี) 
1. นายวิสฐิ ตนัติสนุทร1 ประธานกรรมการ     112,903.24  50,000.00 -   162,903.24  
2. นายนรนิทร ์   โอภามรุธาวงศ2์ กรรมการอิสระ 180,000.00 30,000.00  80,000.00 290,000.00 
3. นายธะเรศ โปษยานนท3์ กรรมการอิสระ 180,000.00 40,000.00 30,000.00 250,000.00 
4. นางทธันา รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ  180,000.00 40,000.00 40,000.00 260,000.00 
5. นายวิทรู มโนมยักลุ กรรมการ  100,000.00 40,000.00 - 140,000.00 
6. นางกิตติย์าใจ ตรเีอกวิจิตร4 กรรมการ      127,862.25  40,000.00 -   167,862.25  
7. นายอภิวฒุ ิ พิมลแสงสรุยิา5 กรรมการ 100,000.00 20,000.00 - 120,000.00 
8. นายธิบด ี     มงัคะล6ี กรรมการ  - - - - 
9. นางสาวรตัวรรณ     ธาดารตันมงคล7 กรรมการ - - - - 
       กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ 
1. นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกลุ8  ประธานกรรมการ       79,333.43  50,000.00 -   129,333.43  
2. นางสาวณลนัรตัน ์   นนัทน์นส9์ กรรมการ         9,672.23  - -      9,672.23 
3. นายปิยวรรพท์า     ตรเีอนกวนิศ10 กรรมการ        9,672.23 10,000.00 -     19,672.23 

รวม 1,079,443.38   320,000.00  150,000.00  1,549,443.38  

หมายเหต ุ  
     1. นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ โดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 
2562 เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ นบัตัง้แต่เขา้รบัต าแหนง่ 
     2. นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ ์ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2562 เนือ่งจากตดิภารกจิ 
     3. นายธะเรศ โปษยานนท ์ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่12 พฤศจิกายน 2562 เนือ่งจากตดิภารกจิ 
    4. นางกติติย์าใจ ตรเีอกวจิิตร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่5/2562 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 
2562 และออกจากต าแหนง่ประธานกรรมการเมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2562 แต่ยงัคงเป็นกรรมการ 
    5. นายอภิวุฒ ิพมิลแสงสุริยา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2562 และ ครัง้ที ่10/2562 เมื่อ
วนัที ่12 พฤศจิกายน 2562 เนือ่งจากตดิภารกจิ 
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    6. นายธิบด ีมงัคะล ีแจง้ไม่ขอรบัค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ โดยเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 1 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
ในขณะทีด่  ารงต าแหนง่ 
    7. น.ส.รตัวรรณ ธาดารตันมงคล แจง้ไม่ขอรบัค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ โดยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 1 ครัง้ 
จาก 5 ครัง้ ในขณะทีด่  ารงต าแหนง่ 
    8. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ลาออกตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2562 โดยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ ในขณะที่
ด ารงต าแหนง่ 
    9. น.ส.ณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ลาออกตัง้แตว่นัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ เนือ่งจากลาคลอด 
   10. นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนศิ ลาออกตัง้แต่วนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ ในขณะที่
ด ารงต าแหนง่ 
 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
คณะกรรมการบรหิาร  ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน 
 

2) คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  
คา่ตอบแทนของผูบ้ริหารจ านวน 4 รายแรกตอ่จากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารทกุรายที่อยูใ่นล าดบั              

ขัน้เดียวกบัผูบ้รหิารรายที่ 4  ซึ่งรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี  รวมจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน มีรายละเอียด
ดงันี ้

รายการ จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 6 4,862,321.43 
โบนสั - - 

รวม 4,862,321.43 
 

4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 
1)   คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
       - ไมม่ี – 
 
2) คา่ตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

รายการ จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท) 
 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 2 82,800.00 
 เงินสมทบประกนัสงัคม 5 21,000.00 

รวม       103,800.00 
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5.  บุคลากร 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีบคุลากรจ านวน 88 คน ซึง่สามารถแบง่ตามกลุม่งานได ้ดงันี ้  

สังกัด จ านวน (คน) 

ส านกังานบรหิาร 3 
สายงานขาย (บรหิารงานขายปลกี, ออนไลน)์ 4 
สายงานบรหิารงานผลติภณัฑ ์(จดัซือ้) 6 
สายงานบรหิารงานกลาง  

- ส านกังาน 38 
- คลงัสนิคา้ 10 

พนกังานสาขา 27 
รวม 88 

 
ลกัษณะผลตอบแทน 

    หนว่ย : ลา้นบาท 
ประเภทค่าตอบแทน* ปี  2562 

เงินเดือนและโบนสั 
สวสัดิการ 
อื่นๆ  

29.03 
1.12 
3.54 

รวม 36.23 
 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายในการสรรหา/วา่จา้งพนกังาน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเขา้ร่วมงานเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคดัเลือกพนกังานจากภายในก่อน  เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจ
การท างาน  

 
นโยบายในการพฒันาพนกังาน  
บรษัิทฯ มีนโยบายการพฒันาพนกังานของบรษัิทฯ ใหม้ีความรูค้วามสามารถ มีทศันคติที่ถกูตอ้งในการปฏิบตัิงาน ซึง่

จะช่วยสง่เสริมใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดงันัน้  บริษัทฯ จึงมีการจดัฝึกอบรม
และพฒันาพนกังานโดยการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม และปรบัปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดย
มีหลกัสตูรตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในแตล่ะระดบั ดงันี ้
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ที ่ หลักสูตรการอบรม กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม / คน 

1 Case Study for Pack 5& Fair Value รุน่ท่ี 2/62 ผูบ้รหิาร 2 
2 Corporate Finance รุน่ท่ี 3/62 ผูบ้รหิาร 2 
3 Insight Financial Management : เสรมิศกัยภาพใหกิ้จการ 

ผา่นการบรหิารการเงินอยา่งมอือาชีพ 
ผูบ้รหิาร 1 

4 Cyber security and Personal Data Protection: Get 
Ready for New Business Standards 

ผูบ้รหิาร 2 

5 Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562 ผูบ้รหิารและพนกังาน 3 
6 CGR Workshop ผูบ้รหิารและพนกังาน 4 
7 การใชง้านระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ 

FSCOM ปี 2562 
พนกังาน 2 

8 CAC Road to Certify พนกังาน 3 
9 โครงการองคก์รโปรง่ใส จดัโดย ปปช. นนทบรุี   พนกังาน 2 
10 แนวทางการใชร้ะบบรายงานการไดม้า หรอื จ าหนา่ย

หลกัทรพัย ์(แบบ 246-2) 
พนกังาน 2 

11 เทคนิคการขายและการรบัมือลกูคา้ พนกังานขายและสาขา 6 
12 เทคนิคการขายออนไลน ์ พนกังานขายและสาขา 6 
13 เทคนิคการเพิม่ยอดขาย พนกังานขายและสาขา 11 
14 ผลติภณัฑค์ลาวดา้ และแนวทางการตอบค าถาม พนกังานขายและสาขา 19 
15 ผลติภณัฑค์ลาวดา้ และแนวทางการรบัมือลกูคา้ พนกังานขายและสาขา 4 
16 สนิคา้ MARSHALL เครือ่งฟอกอากาศ และ DJI พนกังานขายและสาขา 10 
17 การอบรมเบือ้งตน้ ส าหรบัพนกังานใหม ่ พนกังานใหม ่ พนกังานใหมท่กุคน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บรษัิทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทกุๆ ปี ในอตัราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิประจ าปี ในกรณีที่ไม่มี

เหตจุ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งินจ านวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบรษัิท 
อยา่งมีนยัส าคญั  และตามขอบงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 40 ก าหนดไวว้า่ “หา้มมิใหบ้รษัิทแบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูม่ิใหจ้่ายเงินปันผลใดๆ” 

ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ี
มติใหง้ดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม โดยคณะกรรมการ
บรษัิทฯ จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทฯ มียอด
ขาดทนุสะสม 
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การก�ากับดูแลกิจการ

1 
 

การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี  ดว้ยเช่ือว่าการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบไดจ้ะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองคก์รที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติต่าง ๆ และก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใหค้วามส าคญัตอ่ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน โดยก าหนดไวใ้นคู่มือ “จรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ” เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณปั์จจุบนัอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทไดเ้ป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตาม
หลกัการกากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทัง้มีการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และปลกูฝังเป็นวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานของบรษัิทฯ สามารถเติบโตอยา่งยั่งยืน 

 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บรษัิทฯ มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจ อย่างมีคณุธรรม ซึง่ทัง้คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังาน
ทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิ และใหค้วามส าคญัอยา่งสม ่าเสมอตลอดมา คือ 

 มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 
MPG มุ่งกระท าในสิ่งที่ถูกตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้งทกุคนตระหนกัดีว่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรูแ้ละความสามารถที่มีอยู่ใหม้ากยิ่งขึน้ไปกว่าเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่เรยีนรู ้และศกึษาสิง่ใหมอ่ยูต่ลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอปุสรรค และกา้วหนา้ตอ่ไปดว้ยความมั่นคงยั่งยืน เพื่อผลที่ดีที่สดุ
แก่ MPG และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

 ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 
MPG มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้ม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรม กลา่วคือ  
 ใหผู้ใ้ชส้นิคา้ และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพ ราคา และการบรกิาร 
 ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราที่เหมาะสม 
 ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
 ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัิที่เป็นธรรม 

 เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 
MPG ถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ที่สดุ การท่ีบรษัิทฯ เจริญรุง่เรอืงมาไดต้ราบเทา่ทกุวนันีก็้เพราะมีคนเก่ง

และดีที่มีความรูค้วามสามารถและคณุธรรมเป็นประการส าคญั MPG จึงเลอืกสรรแตค่นเก่ง และดีเขา้ท างาน และพฒันาคน
ใหพ้รอ้มที่จะเผชิญสภาวะการณท์ี่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดียวกนัก็สรา้งความผกูพนัทางใจใหพ้นกังานมีความรกั
ตอ่บรษัิท ท าใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจที่จะท างานเพื่อความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคตใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
MPG ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ด  าเนินธุรกิจดว้ย โดยค านึงถึ งหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม ทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่

ดี โดยจะมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุงและจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรในรายงาน
ประจ าปีและสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อสง่เสริมใหค้ณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี   ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่สิทธิของผูถื้อหุน้  จึงไดก้ าหนดแนวทางต่างๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่าไดร้บั
การคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน  อนัไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้  สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนใ์ดๆ จาก
บริษัทฯ  สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากบริษัทฯ อย่างไม่เลือกปฏิบตัิ สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิในการ
ลงคะแนนเรือ่งส  าคญัๆ  เป็นตน้ ดงันี ้
           บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้มากกว่า14 วนัก่อนวนัประชุม  และลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพร์ายวนั  ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  โดยหนงัสอืเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ  พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา  
เหตผุลความจ าเป็น  ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบในแตล่ะวาระ  หนงัสอืมอบฉนัทะ  และรายช่ือของกรรมการอิสระ  เพื่อให้
ผูถื้อหุน้สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้ รวมทัง้แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ซึ่งในหนงัสือเชิญประชุม
จะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุดว้ย  เพื่อรกัษาสิทธิในการเขา้ประชมุ   นอกจากนี ้
บริษัทฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง  และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแลว้
เสร็จ  โดยมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ดว้ยเจา้หนา้ที่และระบบคอมพิวเตอรท์ี่เพียงพอ โดยจดัประชมุในวันท าการ
ปกติ  ณ ส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ซึง่สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวก 
 ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  บรษัิทฯ จะน าขอ้มลูหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้เปิดเผยในเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนั  
          ก่อนเริ่มการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ประธานกรรมการไดจ้ัดให้มีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดย   
บรษัิทฯ ไดแ้สดงขัน้ตอนการนบัคะแนน  และแสดงสรุปผลคะแนนทกุวาระอย่างชดัเจนในหอ้งประชมุ  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ใหส้ิทธิ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุภายหลงัเริม่การประชมุแลว้  มีสทิธิลงคะแนนในวาระที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดล้งมติ 
          ในการประชุมทุกครัง้  บรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  และโปรง่ใส  โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มี
สทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามในท่ีประชมุ  ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุในแตล่ะ
วาระและภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ผูบ้ริหารบริษัทฯ จะอยู่ตอบค าถามปลีกย่อยจาก ผูถื้อหุน้รายย่อยจนเป็นที่
พอใจของผูถื้อหุน้ทกุราย 
 ทัง้นี ้ตัง้แต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เป็นตน้มา บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหน้า 
โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกับการน าส่งหนงัสือเชิญประชมุ และเผยแพร่
หลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ดว้ย 
            กรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้  โดยกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ร ับผิดชอบ
เฉพาะเรือ่งตา่งๆ จะรว่มชีแ้จงรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งในวาระตา่งๆ รวมถึงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย  
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           การพิจารณาวาระการแต่งตัง้กรรมการ บรษัิทฯ มีประวตัิกรรมการท่ีตอ้งการเสนอแต่งตัง้ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยมี 
1. ช่ือ-นามสกลุ 2. อาย ุ3. ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน 4.จ านวนบรษัิทที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นหวัขอ้
บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5.หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7.ขอ้มูลการเขา้ร่วม
ประชุมในปีที่ผ่าน และ 8. วนัที่ เดือน และปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมาการของบริษัทฯ ทัง้หมดนีล้งอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
           นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการบนัทึกประเด็นค าถามค าตอบที่ส  าคญัใหค้รบถว้น  รวมถึงการบนัทึกการชีแ้จง
ขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการประชมุ บนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและ
กรรมการท่ีลาการประชมุพรอ้มเหตผุล บนัทกึมติ และจ านวนคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระใหถ้กูตอ้งครบถว้น ไวใ้นรายงานการ
ประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 
ตลอดจนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุสามารถรบัทราบไดด้ว้ย 
            ส าหรบัในปี 2563 เมื่อบริษัทฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการจะท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม มีการ
ชีแ้จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใชบ้ตัรลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน และผลคะแนนในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน ซึง่
ประกอบไปดว้ย คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่งมีความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง แม่นย า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ นอกจากนีป้ระธานในที่ประชุมยังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามก่อนการ
ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุในแตล่ะวาระจนเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ โดยไดบ้นัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส  าคญั
ไวใ้นรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และมีการ
เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านการประชุมภายในวนัประชุม ผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซดข์องบรษัิทฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบริหาร 
และ ดา้นบญัชีการเงิน ผูส้อบบญัชี เขา้รว่มประชุม และมีที่ปรกึษาทางดา้นกฎหมาย ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมเป็นไป
อยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ  
 ส าหรบัรายละเอียดการประชมุสามารถดไูดจ้าก “รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563” ในเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ  (www.mangpong.co.th) และ ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย           
 
2.  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทกุราย ซึ่ง
รวมถึงผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและผูถื้อหุน้ตา่งชาติ  โดยไดด้  าเนินการตา่งๆ ดงันี  ้
    (1)  ก าหนดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละ 1 ครัง้  ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน  นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัชี  ส  าหรบั
กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเสนอวาระเป็นพิเศษในเรือ่งที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบักฎหมาย หรือ
ขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้  คณะกรรมการบรษัิทจะมีมติเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
 โดยในปี 2562  บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัพฤหสับดี ที่  25 เมษายน 2562 
และ ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัศกุร ์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทาวน ์อิน ทาวน ์
    (2)  ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยรวมถึงผูถื้อหุน้ตา่งชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ โดยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพิจารณาเรือ่งที่เสนอมาอย่างชดัเจน  และประกาศใหท้ราบผ่านทางช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 4 เดือน   
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    (3)  ใหส้ทิธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยรวมถึงผูถื้อหุน้ตา่งชาติสามารถเสนอช่ือบคุคล เพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ก่อน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยก าหนดคณุสมบตัิผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ  หลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนในการพิจารณาบคุคลเพื่อ
เขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบรษัิทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้
อยา่งชดัเจน  และประกาศใหท้ราบผา่นทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม
อยา่งนอ้ย 4 เดือน  โดยในท่ีประชมุบรษัิทฯ จะไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดว้ย 
 อนึ่ง  ส  าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  คณะกรรมการไดจ้ัดใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและช่ือบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชุม  โดยก าหนดช่วงเวลารบัเรื่องตัง้แต่
วนัที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2561  และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  ทัง้นีจ้ากการใหส้ิทธิดงักลา่วในปีนี ้ 
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระการประชมุและช่ือบคุคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ 
    (4)  สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกนั  โดยการเสนอรายช่ือ
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตลอดจนหนงัสือมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดการลงคะแนนเสียงไดเ้องเพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือผูอ้ื่นเขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
    (5)  ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการลว่งหนา้  ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดศ้ึกษาขอ้มลูก่อนการ
ตดัสนิใจลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ 
    (6)  สง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนในทกุวาระการประชุม  โดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกเป็นแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยในท่ีประชมุจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เพื่อน าคะแนนมารวมกบั
คะแนนเสียงที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วในหนังสือมอบฉันทะ  ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม  
นอกจากนี ้เพื่อความโปรง่ใสและเท่าเทียมกนั ดงันัน้ หากกรรมการท่านใดที่มีสว่นได้สว่นเสียกบัการประชมุในวาระใดก็จะ
งดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 
 ในการประชมุผูถื้อหุน้ในปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้เฉพาะที่มีมติไมเ่ห็นดว้ย เพื่อน าคะแนน
มารวมกบัคะแนนเสยีงที่มมีติแบบเดียวกนั  ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนน  โดยประธานในท่ีประชมุไดจ้ดัให้
มีการชีแ้จงวิธีการเก็บบตัรและนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเริม่การประชมุ   
    (7)  เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  บรษัิทฯ ไดม้ีการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  และจดัสง่ส าเนารายงาน
ดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกับวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงหา้มไมใ่หก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  หรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือ
บคุคลท่ีไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มลูใดๆ  และไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพรต่อ่สาธารณชน  โดยใหย้ึดถือเป็นวินยัที่เครง่ครดั  หากผูบ้ริหารหรอืพนกังานคน
ใดกระท าผิดวินยั  จะไดร้บัโทษตัง้แตก่ารตกัเตือน  การตดัคา่จา้ง  การพกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง จนถึงการเลกิจา้ง 
 ทัง้นีใ้นระหว่างปีที่ผ่านมา  กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครดั  โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มูล
ใดๆ  ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพรต่อ่สาธารณชน   
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3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ ทัง้ภายนอกและภายใน อนัไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้ ลกูคา้ คู่คา้และเจา้หนี ้คู่แข่ง สงัคม รวมถึงภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง พนกังาน ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และ
บรษัิทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือที่ดีระหว่างบรษัิทฯ กบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย เป็นปัจจยัที่
จะสนบัสนุนใหบ้ริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างยั่ งยืน โดยบรษัิทฯ จะปฏิบตัิตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งดี โดยสรุปแนวทางปฏิบตัิที่ส  าคญัไดด้งันี  ้
 (1)  ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ บริหารงานดว้ยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่  และดว้ยความซื่อสัตย ์ โปรง่ใส สามารถ
ตรวจสอบได ้เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานใหค้วามส าคญักบัการใหส้ารสนเทศแก่ผูถื้อหุน้โดยไม่
เลอืกปฏิบตัิ  บริษัทฯ มีขอ้ก าหนดหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซือ้หรอืขายหุน้ของบรษัิทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบ
การเงิน  ซึง่ในระหวา่งปีที่ผา่นมากรรมการและผูบ้รหิารไดถื้อปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ยา่งเครง่ครดั  
     (2)  ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยสินคา้ที่มีคณุภาพไดม้าตรฐาน  ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย  ในราคาที่สมเหตสุมผล  และการใหบ้รกิารที่ดีเยี่ยม  โดยใหค้วามส าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้อยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้น  และปฏิบตัิตามเง่ือนไขความรบัผิดชอบท่ีตกลงกบัลกูคา้อย่างเครง่ครดั  ตลอดจนรกัษาสารสนเทศที่เป็น
ความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสม ่าเสมอ 
     (3)  คู่ค้าและเจ้าหนี้    บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดต้กลงกับคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่าง
เครง่ครดั  และดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต  เปิดโอกาสใหแ้ก่คูค่า้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยอยูบ่นพืน้ฐานของผลตอบแทนที่
เป็นธรรมของบรษัิทฯ และคูค่า้ 
     (4)  คู่แข่ง   เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก และมีสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบริษัทฯ จ าหน่ายดว้ย โดยใน
อนาคตมีแผนที่จะจ าหน่ายในลกัษณะขายสง่ บริษัทฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป็นเสมือนผูร้ว่มคา้ และปฏิบตัิต่อคู่แข่งภายใตก้รอบ
กติกามารยาทของการแข่งขนัที่ดี  ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ  อนัเป็นการกระท าโดยเจตนาเพื่อท าลายช่ือเสียง โดย
ปราศจากขอ้มลูที่อา้งอิงได ้
     (5)  ผู้บริหารและพนักงาน    บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของพนกังานทุกระดบัชัน้  โดยสนบัสนุนส่งเสริมการ
พฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานทกุระดบัชัน้อยา่งตอ่เนื่อง  อาทิ  มีการจดัอบรมพนกังานขายเพื่อเพิ่มพนูความรูใ้น
ตวัสินคา้และพฒันาทกัษะการขาย ทัง้ ณ ส านกังานใหญ่ และแบบสญัจรอย่าง  มีการจัดอบรมหลกัสตูรคอมพิวเตอรเ์พื่อ
เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้หแ้ก่พนกังาน  เป็นตน้  บริษัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน  อาทิ กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ  กองทนุประกนัสงัคม วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี  ชุดฟอรม์พนกังาน  เงินสวสัดิการช่วยเหลือในดา้นตา่งๆ  กิจกรรมเลีย้ง
สงัสรรคอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เพื่อเป็นสวสัดิการและสง่เสริมความสามคัคีในองคก์ร   บริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม
และเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน  สง่เสรมิใหพ้นกังานมี
สว่นรว่มในการก าหนดทิศทางและพฒันาการท างานของบริษัทฯ และใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน
และสวสัดิการพนกังานอย่างเครง่ครดั  ตลอดจนจดัใหม้ีการดูแลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศที่ดีในการท างาน  
เพื่อสขุอนามยั  และความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังาน 
     (6)  สังคม   บริษัทฯ มุง่มั่นท่ีจะตอบแทนสงัคม   ดงัจะเห็นไดว้า่บรษัิทฯ มีนโยบายอย่างชดัเจนท่ีจะจ าหนา่ยเฉพาะ
สนิคา้ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูตอ้ง มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีดี ไดร้บัการรบัรองจากหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ เพ่ือใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสิง่ที่ดี 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก่อตัง้ “มูลนิธิแมงป่องปันน า้ใจให้สงัคม” มาตัง้แต่ตน้ปี 2549 โดยมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็น
สาธารณประโยชนอ์ยา่งต่อเนื่อง อาทิ โครงการบรจิาคโลหิต ซึง่เป็นโครงการที่มลูนิธิแมงป่องฯ รว่มกบัสภากาชาดไทย โดย
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จัดตัง้หน่วยรบับริจาคโลหิต ใหบ้ริการแก่ผูบ้ริหาร  พนกังานและบุคคลภายนอก ณ ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน), การด าเนินโครงการเติมฝันปันรกั  เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  ดว้ยการบรูณะซ่อมแซมหอ้งสมุด
โรงเรยีน และเลีย้งอาหารกลางวนัแก่เด็ก เป็นตน้ 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการสรา้งปฏิสมัพันธ์อนัดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตัง้อยู่  โดยการจัดกิจกรรม
รว่มกนัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในลกัษณะการเป็นผูน้  าการจดักิจกรรม เช่น การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพืน้ที่ของ
ส านกังานใหญ่ เพื่อมอบความสขุใหก้บัเด็กๆ และผูส้นใจเขา้รว่ม  รวมถึงในลกัษณะการใหค้วามสนบัสนนุ เช่น การรว่มกบั
ส านกังานเขตในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีส  านกังานเขตจดัขึน้ เป็นตน้ 
     (7)  บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ที่มีการรายงานด าเนินการในแตล่ะปีไวใ้นรายงาน
ประจ าปี ในหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม” 
      (8)  บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ที่มีการรายงานด าเนินการในแตล่ะปีไวใ้น
รายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม” 
     (9)  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน   บรษัิทฯ จดัช่องทางการรบัเรือ่งเก่ียวกบับรรษัทภิบาลของบรษัิทฯ เพื่อรบั
ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจสอ่ถึงการทจุรติ  จากผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  ผา่นเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  ที่ (www.mangpong.co.th)  ซึ่งผูท้ี่ท  าหนา้ที่รบัรอ้งเรียนในช่องทางนีค้ือ หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์  หรือ 
ติดตอ่โดยตรงมาที่ 

นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์
เลขานกุารบรษัิท 
โทรศพัท ์02-514-7999 ตอ่ 5063 

 เพื่อบรษัิทฯ จะน าไปเป็นขอ้มลูในการตรวจสอบ  แกไ้ขปัญหา  ตลอดจนปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารและ/หรอือื่นๆ  
โดยผู้ท  าหน้าที่ร ับรอ้งเรียนทั้ง 2 ช่องทางมีหน้าที่จะต้องสรุปรายงานข้อรอ้งเรียนและการแก้ไขปัญหาที่ส  าคัญให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  และหากขอ้รอ้งเรียนใดที่เกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะตอ้งน าเสนอผูบ้ริหาร
ระดบัสงู  และคณะกรรมการบรษัิท ตามล าดบั เพื่อด าเนินการตอ่ไปทนัที 
 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยึดถืออย่างเครง่ครดัต่อการรกัษาขอ้มูลรอ้งเรียนใหเ้ป็นความลบั  ซึ่งเรื่องรอ้งเรียนทุกเรื่องจะรบัรู ้
เฉพาะในกลุม่ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย และผูเ้ก่ียวขอ้งเทา่นัน้  ในปีที่ผ่านมา บรษัิทฯ ไดร้บัทัง้รอ้งเรียนและค าชมเชย ในเรื่องการ
บริการของพนกังานสาขา  ซึ่งฝ่ายจดัการไดใ้หค้วามส าคญัต่อขอ้รอ้งเรียนและค าชมเชยดงักลา่ว ส าหรบัขอ้รอ้งเรียน ฝ่าย
จดัการไดมี้การตรวจสอบ และด าเนินการอย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรม ดว้ยวิธีการอบรมใหค้วามรูเ้พิ่มเติม ตลอดจน
ตักเตือน ลงโทษ พนักงานที่กระท าความผิด  ส าหรบัค าชมเชย ฝ่ายจัดการ ก็ไดม้ีการชมเชยพนักงานและประกาศให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเพื่อเป็นตวัอยา่งและสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคญัเก่ียวกบับริษัทฯ ซึ่งจะตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และผูถื้อหุน้ อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น  รวดเรว็ และใหค้วามส าคญัตอ่ความเทา่เทียมกนัในการไดร้บัขอ้มลู   

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานถกูหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ตอ่สื่อมวลชนและนกัวิเคราะหก์่อนที่จะมีการเปิดเผย
ขอ้มูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ จะกระท าไดโ้ดยผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายเป็นทางการ คือ นางทองอยู ่ถาวรสกลุชยั เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบัสือ่มวลชน และนกัวิเคราะหแ์ละผูถื้อหุน้    

ขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทฯ ไดแ้ก่  สถานการณท์างการเงิน  ผลการด าเนินงาน  โครงสรา้งการถือหุน้   โดยในสว่นของ
งบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนการเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ ดีที่สดุ
ในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และไดจ้ดัใหม้ีการด ารงรกัษา
ไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งมีเหตผุลวา่การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น
และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคณุวฒุิ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร
เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน  โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี ทั้งนี ้
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบรษัิทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

ส าหรบัขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงินนัน้  บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งเงินทนุ  รายการระหว่างกนั  ค าอธิบายและ
การวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ค่าสอบบญัชี  ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  และ
เปิดเผยประวตัิคณะกรรมการและผูบ้รหิาร การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ  จ านวนครัง้ที่
กรรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชุม  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลู
ภายใน  รวมถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
ในหวัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ”       

ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารขอ้มลูต่างๆ ต่อสาธารณะ  ผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุแลว้ ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัย์และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เช่น รายงานประจ าปี  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ซึ่ง
สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูได ้งบการเงินรายไตรมาส  หนงัสือเชิญประชุม  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  ข่าวประชาสมัพนัธ์
บริษัทฯ  และรวมถึง การเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มอย่างชัดเจน  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่ามี
โครงสรา้งการด าเนินงานท่ีมีความโปรง่ใส  และตรวจสอบได ้ โดยบรษัิทฯ จดัใหม้ีการปรบัปรุงเว็บไซตใ์หม้ีความทนัสมยัและ
มีขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้  คณะกรรมการได้
จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทร. 0-2514-7999 ต่อ 5063 หรือ Email: ir@mangpong.co.th เพื่อใหบ้ริการขอ้มลูและ
ขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิทฯ กบัผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป  อีกดว้ย 
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการชีแ้นะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การ

ติดตามดแูลการท างานของฝ่ายจดัการ การแสดงความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ 
โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางไวด้งันี ้
    (1)  โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ 
 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  5  คณะ  ไดแ้ก่ 
 (1.1)  คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  กรรมการที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 1 
ทา่น และกรรมการบรหิารอีก 1 ทา่น ซึง่บรษัิทฯ มีกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น   
 (1.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบรษัิทและทกุท่านเป็นบคุคลที่มีความรูแ้ละประสบการณส์ามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินได ้
 (1.3)  คณะกรรมการบรหิารจ านวน  4  ทา่น ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท 
 (1.4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 3 ท่าน  ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 1 ทา่น ผูบ้รหิารในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ทา่น  และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
 (1.5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
    (2)  คณุสมบตัิผูท้ี่จะด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบรษัิทและวาระการด ารงต าแหนง่ 
 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2558  ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ไดก้ าหนดคณุสมบตัิผูท้ี่
จะด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบรษัิท  ไวด้งันี ้
 (2.1)  มีคุณสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
 (2.2)  มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ   
 (2.3)  มีประวตัิการท างานที่ดี  ไม่เคยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  พนกังาน  หรือผูม้ีอ  านาจในการ
จดัการของหนว่ยงาน 
 (2.4)  มีความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมัดระวงั  ดว้ยความซื่อสตัย ์ สามารถทุ่มเทเวลาให้
บรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเต็มที่  สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  โดยด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทฯ  และ
บรษัิทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไมเ่กิน 5 บรษัิท 
 (2.5)  มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบรูณ์ 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดร้ะบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบุอยู่ในขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 16  
อยู่แลว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู” และ “กรรมการอิสระ” ตามล าดบั 
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     (3)  ภาวะผูน้  าและวิสยัทศัน ์
 คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีสว่นรว่มในการก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิทฯ 
ตลอดจนก ากบัดูแลควบคมุฝ่ายบริหารใหด้  าเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และยงัไดจ้ัดใหบ้ริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายใน รวมถึงการติดตามการด าเนินงานในเรื่องดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอนอกจากนีค้ณะกรรมการมีการก ากบัดแูล
ใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว ้และมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอย่างสม ่าเสมอ  
โดยลา่สดุในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2554  ไดม้ีมติใหม้ีการปรบัปรุง
ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารของ บรษัิทฯ โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการ
ลงทุนท่ีไม่เกิน 25 ลา้นบาท และประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจอนุมตัิการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ลา้นบาท ทัง้นีไ้ม่รวมถึง
รายการท่ีมีความขดัแยง้หรอืมีสว่นไดเ้สยี รวมทัง้รายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก าหนดของ ส านกังาน กลต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

    (4)  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ  
 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของบรษัิทฯ และความอิสระของประธานกรรมการ จึงไดม้ี
มติแตง่ตัง้กรรมการอิสระ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ นอกจากนีโ้ครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึง่จะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงาน 

    (5)  การแบง่แยกบทบาทระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 บริษัทฯ มีการก าหนดบทบาทและหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมี
หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ  พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ  รวมทัง้ก ากับ
ดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ในขณะที่ฝ่ายจดัการมี
หนา้ที่บรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการก าหนด  โดยมีหนา้ที่เสนอแนะแผนธุรกิจ  กลยทุธ์
ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  และมีการ
ก าหนดขอบเขตและอ านาจการอนมุตัิไวอ้ยา่งชดัเจน  ซึง่หากเกินอ านาจของฝ่ายจดัการ  ก็จะตอ้งน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

    (6)  เลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของ เลขานกุารบริษัท เนื่องจาก เป็นผูท้ี่ท  าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าและสนบัสนนุงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อความเรียบรอ้ย  มีประสิทธิภาพ  
ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และสอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี   รวมถึงดแูลใหม้ีการด าเนินการตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้แนะน าของคณะกรรมการบริษัท  ก ากับ
ดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทจุริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง   ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูบ้ริหาร ปฏิบตัิงานอย่าง
ถกูตอ้งและรอบคอบ  โดยค านึงถึงสิทิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิที่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้   ท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ 
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และดแูลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม  ตลอดจนติดตอ่สือ่สารกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติ
แตง่ตัง้นางทองอยู ่ถาวรสกลุชยั  ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท  

    (7)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 (7.1)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรมาตัง้แต่รายงาน
ประจ าปี 2547  ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก  และมีการทบทวน
ปรบัปรุงอยู่เป็นประจ า  และมีการเผยแพร่ในรายงานประจ าปี  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ตลอดจน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญักบัการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
ทัง้นี ้ คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง  มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ  โดยเขา้รว่มประชุม  อบรม สมัมนา 
หลักสูตรต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดั  ทัง้หลกัสตูรที่ไม่มีค่าใชจ้่ายและหลกัสตูรที่มีค่าใชจ้่าย  โดย
บริษัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  และไดน้ าความรูท้ี่ไดร้บัมาใชป้ระโยชนก์บับริษัทฯ รวมถึงมีการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง   
 ดงัจะเห็นไดว้่า บริษัทฯ สามารถพฒันาการปฏิบตัิงานจนสามารถไดร้บัความส าเร็จจากทัง้ 2 โครงการส าคญั  คือ 
ไดร้บัการประเมินผล อยูใ่นระดบั “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย ซึง่จดัโดย 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยไดร้บัความสนบัสนุนจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาโดยตลอด และไดร้บัการประเมินผลอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” จาก
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รว่มกับ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ไดร้บัการ
ประเมินจากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดบั “ดี” และโครงการประเมินคณุภาพการ
ประชมุสามญัประจ าปี อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 
 ส าหรบัการปฐมนิเทศกรรมการ และพนกังานเขา้ใหม่นัน้  คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท  
เป็นผูด้  าเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการใหม่  และฝ่ายทรพัยากร
บคุคลของบรษัิทฯ เป็นผูด้  าเนินการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ โดยในปีที่ผา่นมา  บรษัิทฯ ไดม้ีการปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่
เป็นประจ าทกุเดือน    
   (7.2)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้ โยบายบญัชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และไดจ้ดัใหม้ีการด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในท่ี
มีประสทิธิผลเพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งมเีหตผุลวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษา
ไวซ้ึ่งทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการทจุริตหรอืการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคณุวฒุิ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเก่ียวกับ
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คณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และทกุท่านมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ ส  าหรบั ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเรื่องนี ้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
 (7.3)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ถือเป็นการเสรมิสรา้งระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและฝ่ายปฏิบติัการอื่นๆ แยกออกจากผูต้ิดตาม
ประเมินผลเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อ
ขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบบญัชีเพื่อพฒันาระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผลดียิ่งขึน้ 
 (7.4)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปัจจยัความเสี่ยง  ตลอดจนจดัใหม้ีมาตรการ
บรหิารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสีย่งอย่างตอ่เนื่อง และรายงาน
ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในแลว้ก็ตาม คณะกรรมการยงัตระหนกัถึงความส าคญัตอ่นโยบาย
บรหิารความเสีย่ง จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และก าหนดขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง  ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีในหัวข้อ 
“คณะกรรมการชดุยอ่ย”   โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะมีการประชมุและรายงานตอ่คณะกรรมการ 
 (7.5)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่นโยบายจรยิธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อภารกิจในการด าเนินงาน   จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องมีต่อ Stakeholder ทุกส่วน จึงได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน  ซึง่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้  และไดจ้ดัพิมพต์ลอดจนใหค้วามรูแ้ก่
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ใหย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบรษัิทฯ และยึดหลกัการในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของ  
บรษัิทฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรมจรยิธรรมธุรกิจ 
 (7.6)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ทัง้นีค้ณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการท่ี เก่ียวโยงกนั และได้
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก และได้
เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุลหรอืความจ าเป็น  ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”  

 

 

 



75 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

12 
 

    (8)  การประชมุคณะกรรมการ 
 บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอและมกีารประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น แต่
ไมน่อ้ยกวา่ 4 ครัง้ต่อปี โดยมีการก าหนดวาระการประชมุชดัเจน และมีการสง่หนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  
เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ  และมีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทกุครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ทกุท่านใหค้วามส าคญั
กบัการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ส าหรบัจ านวนครัง้ในการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา  ได้
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “คณะกรรมการบรษัิท” แลว้ 

    (9)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 (9.1)  คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ 
ตลอดจนได้ท าการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่บรษัิทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได ้และผลประกอบการในระดบัเดียวกนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตามล าดบั 
 (9.2)  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  
 คา่ตอบแทนผูบ้ริหารของบรษัิทฯ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ก าหนด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น โดยคณะกรรมการบริหาร 
จะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

ทัง้นีร้ายละเอียดจ านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ในหวัขอ้ “คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” 
 
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

โครงสรา้งการจดัการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน , 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

1.  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน โดยมีรายนามและ

จ านวนการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในหวัขอ้ 
8.1 คณะกรรมการบรษัิท  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งทกุทา่นลว้นแต่

มีความรูค้วามเขา้ใจ หรอืมีประสบการณด์า้นบญัชีหรือการเงิน นอกจากนีย้งัเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิครบถว้น
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ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด 
จ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามและจ านวนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

 

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการ 
เข้าร่วมประชุม  

(คร้ัง) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

 1. นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ\์1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 2. นายธะเรศ โปษยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 3. นางทธันา รอดโพธ์ิทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 
กรรมการท่ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอื มีประสบการณด์า้นบญัชี หรอื การเงิน 
1. นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ ์จบการศกึษาปรญิญาโทการเงิน ทีม่หาวิทยาลยั ชิคาโก ประเทศอเมรกิา  
 
คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2554 มีมติอนุมตัิการก าหนดคุณสมบตัิของ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยได้
ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบไวด้งันี ้

1. ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ก าหนด และตอ้ง 
2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 
2.2 ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

3.  มีหนา้ที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รบั
มอบหมาย ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือ
การเงินอยา่งเพียงพอ ที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได  ้

5. ไมเ่ป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บรษัิท สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

\1  \1  
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2552 มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงขอบเขตและ

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี  ้
1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษัิทฯ 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง 
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช. ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
ซ. รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

รวมถึงขอ้เสนอแนะ หากพบรายการหรอืการกระท าที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร  
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3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิ 

จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนการ 

เข้าประชุม (คร้ัง) 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1.  นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 100 

2.  นางทธันา รอดโพธ์ิทอง กรรมการสรรหาฯ 2/2 100 

3.  นายธะเรศ โปษยานนท ์ กรรมการสรรหาฯ 2/2 100 

 

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
1) ท าหนา้ที่สรรหาและคดัเลือกบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการผูจ้ดัการ  ติดตามแผนสืบทอด

ต าแหนง่เพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู เมื่อครบวาระหรอืมีต  าแหนง่วา่ง
ลง  

2) ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษัิท  กรรมการผูจ้ดัการ  เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 
3) ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายช่ือบคุคลผูม้ีคุณสมบตัิ เป็นการลว่งหนา้จากผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย เพื่อ

การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
4) มีอ านาจเรยีกเอกสารและบคุคลตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา 
5) เสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหารระดับสูง ที่

ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ 
6) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ 
7) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 
4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุ ิจ านวน 3 ทา่น  

โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามรายนามดงัตอ่ไปนี ้

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม (คร้ัง) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 1.  นายธะเรศ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 100 

 2.  นางทองอยู ่ ถาวรสกลุชยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 100 
 3.  นายกนัตพ์จน ์ เจรญิภทัรปรดีา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 100 
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1) ก าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท พิจารณาอนมุตัิ 
2) ติดตามกระบวนการบง่ชี ้และประเมินความเสีย่ง และอนมุตัิแผนการจดัการความเสีย่งเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ ได้

มีแผนการจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 
3) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็ในระดบัองคก์รตลอดจนระดบัโครงการ โดย

มุ่งเน้นเพิ่มการให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้
ทรพัยากร และกระบวนการตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

4) ส่งเสริมและพฒันานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นความ
รบัผิดชอบรว่มกนัของผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั และมีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 

5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส  าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผูส้อบทานเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้มีการ
น าระบบการบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามทั่วทัง้องคก์ร 

6) รายงานการก ากบัผลการประเมินความเสี่ยง และการด าเนินงาน เพื่อลดความเสีย่งตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ า ในกรณีที่มีเรือ่งส  าคญัซึง่กระทบตอ่บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่
พิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

7.   ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการบรหิารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 

5.  คณะกรรมการบริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน                     

ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม 

(คร้ัง) 
สัดส่วน 

 (ร้อยละ) 

 1. นางกิตติย์าใจ  ตรเีอกวิจิตร ประธานกรรมการบรหิาร 4/4 100 

 2. นายอภิวฒุ ิ พิมลแสงสรุยิา กรรมการบรหิาร 4/4 100 
 3. นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนิศ กรรมการบรหิาร 4/4 100 
 4. นางทองอยู ่ ถาวรสกลุชยั กรรมการบรหิาร 4/4 100 

  ** นายธิบด ีมงัคะล ีไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรหิาร บมจ. เอม็พจีี คอรป์อเรชั่น  โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์าร

ลงทนุและขนาดรายการในปัจจบุนั ดงันี ้
1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธท์างธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน 

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 
2) มีอ านาจอนมุตัิและมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบิกจ่ายเพื่อจดัซือ้จดัจา้งซึ่งทรพัยส์ิน บริการ และการท ารายการ

อื่น เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ ซึ่งอ านาจการอนมุัติดงักล่าวจะเป็นการอนุมตัิรายการปกติทั่วไปทางการคา้ มี
วงเงินในแต่ละรายการไมเ่กิน 25 ลา้นบาทหรือเทียบเทา่ โดยวงเงินดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิ
และด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ทัง้นีว้งเงินดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษัิท 

3) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผูค้  า้
ประกัน หรือการช าระเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ลา้น
บาทหรอืเทียบเทา่ โดยวงเงินดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของบรษัิทฯ ซึ่งผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ ทัง้นีว้งเงินดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษัิท 

4) ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และการบริหาร โดยใหค้รอบคลมุถึงรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
วา่จา้ง และการเลกิจา้งพนกังานบรษัิทฯ 

5) มีอ านาจในการแตง่ตัง้และถอดถอนเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ในต าแหนง่ที่ไมส่งูกวา่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และไมร่วมถึงการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สยีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษัิทฯ หรือบรษัิทยอ่ย ซึ่งการตกลง
เขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายที่ก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ

บริษัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และท าหนา้ที่สรรหา  เพื่อคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
กรรมการบรษัิทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ แทนต าแหนง่ที่ว่างลง  เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนมุตัิตอ่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นล าดบัตอ่ไปแลว้แตก่รณี  

 
1.  กรรมการอิสระ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท ท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด และในรอบระยะ 2 ปีท่ีผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

 

1. นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 
2. นายธะเรศ โปษยานนท ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

 

3. นางทธันา รอดโพธ์ิทอง 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท ตอ้งมีจ านวนสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ

ถ่วงดลุการท างานของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะและมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัิเรื่องการถือหุน้ของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ  โดยมีเกณฑท์ี่ก าหนดไวเ้ขม้กวา่ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือ               
ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ทัง้นี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว  ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษา ของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 
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3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม      
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อน
เขา้รบัต าแหนง่ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ       
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  ดว้ย
การรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บรษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรอื ตัง้แต ่
20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  โดย
อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูม้ีอ  านาจควบคมุบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ   
ไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
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บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) ได ้

ค าว่า “หุน้สว่น” ตาม (5) และ (6) หมายความวา่ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรอืผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แตก่รณี) ในนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจ 
หรือ การใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบรษัิทสามารถพิจารณาผอ่นผนัได ้ หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ความสมัพนัธด์งักลา่วไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการอิสระดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีไ้วใ้นแบบรายงาน 56-1  รายงานประจ าปี และใน
หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีท าใหบ้คุคลดงักลา่ว มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 
2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
      ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ

จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหนง่ และกรรมการซึง่จะพน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัการ
เลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 
3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน    
เกินจ านวนที่จะพงึมีหรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง  

 ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ่ง
มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง     
เท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่เขา้มาแทนเท่านัน้ โดยมติของคณะกรรมการดงักลา่ว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง   
ไมน่อ้ยกวา่ สามในสี ่ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยรวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ สามารถเสนอช่ือบุคคล     
เพื่อรบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยก าหนดคุณสมบัติผู้ที่ได้รบัการเสนอช่ือ  
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพิจารณาบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบรษัิทฯ ผ่าน
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไวอ้ย่างชดัเจน และประกาศใหท้ราบผา่นทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทย และเว็บไซดข์องบริษัทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะไดจ้ดัใหม้ี
การลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดว้ย 

อนึ่ง   ส  าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 คณะกรรมการไดจ้ัดใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและช่ือบคุคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชุม  โดยก าหนดช่วงเวลารบัเรื่องตัง้แต่
วนัที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทัง้นีจ้ากการใหส้ิทธิดงักลา่วในปีนี ้ 
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระการประชมุและช่ือบคุคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็น    การลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดก้ าหนดแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ
บรษัิทโดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความน่าเช่ือถือ  ซึ่งบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

1. มีคุณสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 

2. มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  
3.   มีประวตัิการท างานท่ีดี  ไมเ่คยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  พนกังาน  หรอืผูม้ีอ  านาจในการจดัการ

ของหนว่ยงาน 
4.   มีความเป็นอิสระ  ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยความซื่อสตัย ์ สามารถทุ่มเทเวลาใหบ้รษัิทฯ ได้

อย่างเต็มที่  สามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการไดอ้ย่างสม ่า เสมอ  โดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  และ
บรษัิทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไมเ่กิน 5 บรษัิท 

5.   มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพรา่งกายที่แขง็แรง  และมจิีตใจที่สมบรูณ ์
 
การพัฒนากรรมการ 
 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัเรือ่งการพฒันากรรมการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยไดจ้ดัใหก้รรมการเขา้รบัการอบรม
ความรูแ้ละดงูานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพฒันาความรูแ้ละเสรมิสรา้งวิสยัทศันใ์หก้วา้งไกล
อยูเ่สมอ กรณีมีกรรมการเขา้ใหมไ่ดจ้ดัใหม้ีการแนะน าภาพรวมการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ไดส้ง่มอบ
โครงสรา้งและคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีขอ้มูลส าคญัที่กรรมการพึงทราบ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะ
กรรมการของบรษัิทฯ 
 ใน ปี 2562 กรรมการบริษัท ไดเ้ขา้รบัการอบรมและเขา้ร่วมสมัมนาเพื่อสง่เสริมความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบ และสง่เสรมิทกัษะในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการอยา่งตอ่เนื่อง  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ดว้ยเห็นว่าจะช่วยให้
คณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปี ที่ผา่นมา และเพิ่มประสทิธิผลการ
ท างานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของบริษัทฯ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น                  
มีวตัถปุระสงคส์  าคญัเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านไดส้อบทานผลการปฏิบตัิงานของตนเองในปีที่
ผา่นมา ตลอดจนไดช้่วยปรบัปรุงในการท าหนา้ที่ใหม้ีประสทิธิผลมากขึน้ 
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โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้กับคณะกรรมการทุกคน 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบคุคล ซึง่ภายหลงัที่คณะกรรมการแตล่ะคนประเมิน เสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ จะน าส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และน ามาสรุปผลให้ประธาน และกรรมการบริษัท
รบัทราบ ในที่ประชมุกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป แบง่เป็นเกณฑ ์ดงันี ้

 

-   เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบง่เป็น 5 ระดบั  
  1  =  เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ   หรอื  มีการด าเนินการในเรือ่งนัน้นอ้ยมาก 
  2  =  เห็นดว้ยนอ้ย          หรอื  มีการด าเนินการในเรือ่งนัน้นอ้ย 
  3  =  เห็นดว้ยปานกลาง  หรอื  มีการด าเนินการในเรือ่งนัน้พอสมควร 
  4  =  เห็นดว้ยมาก          หรอื  มีการด าเนินการในเรือ่งนัน้มาก 
  5  =  เห็นดว้ยมากที่สดุ   หรอื  มีการด าเนินการในเรือ่งนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

-   เกณฑใ์นการสรุปผลการประเมิน  
    1. อยูใ่นระดบั Percentile ที ่90 - ระดบัดีมาก  
    2. อยูใ่นระดบั Percentile ที ่80-90 - ระดบัดีและยอมรบัได ้ 
    3. อยูใ่นระดบั Percentile ที ่70-80 - ระดบัพอใช ้ 
    4. อยูใ่นระดบั Percentile ที ่  0-70 - ระดบัปรบัปรุง และน ามาพิจารณาโดยเรว็ 

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษัิทฯ จดัใหม้ี รวมทัง้สนิ 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ และแบบประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief Executive 
Officer : CEO) เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมินควรจดัท าทัง้แบบรายคณะ
และรายบคุคล เพื่อน าผลการประเมินไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและกิจการของบรษัิทฯ และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท และยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานของกรรมการ 
ดงันี ้

A. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีทัง้หมด 4 หวัขอ้ ปรากฏผลการประเมิน เป็นดงันี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี ้มีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ

คณะกรรมการมีประสทิธิภาพ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่91.33 อยูใ่นระดบัดีมาก 
2. การประชมุคณะกรรมการไดด้  าเนินการในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้เพื่อใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ยา่ง

มีประสทิธิภาพ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่84.67 อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ไดใ้หค้วามส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวนและ

ปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนีอ้ย่างเพียงพอ  เป็นต้น และ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร เช่น 
กรรมการสง่เสริมใหก้รรมการไดร้บัการฝึกอบรม เป็นตน้ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่84.67 อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้

4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ เช่น คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของฝ่ายจดัการ และการพฒันากรรมการ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่85.00 อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้

สรุปผลการประเมินโดยรวม พบว่า คณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบตัิหนา้ที่ครบถว้นและมีประสิทธิผล ทัง้นีผ้ลการ
ปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่86.76  อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้
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B. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ มีทัง้หมด 3 หวัขอ้ ปรากฏผลการประเมิน เป็น
ดงันี ้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี ้มีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ
คณะกรรมการมีประสทิธิภาพ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่92.86 อยูใ่นระดบัดีมาก 

2. การประชมุคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้  าเนินการในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้เพื่อใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชุม
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบั Percentile ที ่81.67 อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้

3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดใ้หค้วามส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวน
และปฏิบตัิตามในเรือ่งตอ่ไปนีอ้ยา่งเพียงพออยูใ่นระดบั Percentile ที ่85.56 อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้

สรุปผลการประเมินโดยรวม พบว่า คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมี
ประสทิธิผล ทัง้นีผ้ลการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่86.45  อยูใ่นระดบัดีและยอมรบัได ้

เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (A+B) อยู่ในระดับ 
Percentile ที่ 86.67 อยู่ในระดับดีและยอมรบัได้ กับ ปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ที่อยูใ่นระดบั Percentile ที่ 85.86  อยู่ในระดบัดีและยอมรบัได ้พบว่า ยงัคงอยู่ในระดบัเดียวกนั คือ 
ระดบัดีและยอมรบัได ้

C. การประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief Executive Officer : CEO) มีทัง้หมด 11 หวัขอ้  
แบง่เป็น 10 หวัขอ้เป็นประเมินเพื่อวดัระดบั Percentile และอีก 1 หวัขอ้ เป็นขอ้เสนอแนะ ปรากฏผลการประเมิน เป็นดงันี ้

1. ความเป็นผูน้  า อยูใ่นระดบั Percentile ที ่77.78 อยูใ่นระดบัพอใช ้
2. การก าหนดกลยทุธ ์อยูใ่นระดบั Percentile ที ่75.56 อยูใ่นระดบัพอใช ้
3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์อยูใ่นระดบั Percentile ที ่80.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้
4. การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน อยูใ่นระดบั Percentile ที ่80.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้
5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่81.11 ระดบัดีและยอมรบัได ้
6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก อยูใ่นระดบั Percentile ที ่78.67 อยูใ่นระดบัพอใช ้
7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร อยูใ่นระดบั Percentile ที ่81.11 ระดบัดีและยอมรบัได ้
8. การสบืทอดต าแหนง่ อยูใ่นระดบั Percentile ที ่80.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้
9. ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร อยูใ่นระดบั Percentile ที่ 80.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้
10. คณุลกัษณะสว่นตวั อยูใ่นระดบั Percentile ที ่81.11 ระดบัดีและยอมรบัได ้
สรุปผลการประเมินโดยรวม และข้อเสนอแนะ พบว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief 

Executive Officer : CEO) มีการปฏิบตัิหนา้ที่โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้และการสบืทอดต าแหนง่ อยู่ในระดบัปรบัปรุง และ
น ามาพิจารณาโดยเรว็ ทัง้นีผ้ลการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั Percentile ที่ 79.51 อยูใ่นระดบัพอใช ้

เมื่อเทียบกบั ปี 2561 อยู่ในระดบั Percentile ที ่77.26  อยูใ่นระดบัพอใช ้พบว่า ยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกนั คือ ระดบั
พอใช ้
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การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บรษัิทฯ มีนโยบายการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบริษัทรว่มที่สามารถสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษัิทฯ รวมถึงเพื่อ

เป็นการส่งเสริมและเกือ้กูลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ  มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และ บรษัิท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั ทัง้นี ้ในการบรหิารงานของบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม บรษัิทฯ 
มีนโยบายมอบหมายใหผู้บ้รหิาร หรือคณะกรรมการบรษัิทที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจนัน้ๆ เขา้ไปท าหนา้ที่ในการ
บรหิารงาน ในฐานะตวัแทนของบรษัิทฯ เพื่อดแูลการบรหิารงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ อยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหนา้ที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัท
รว่มใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อก าหนดแผนงานและเปา้หมายในการด าเนินงานตอ่ไป  
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  บรษัิทฯ ไดม้ีการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  รวมถึงหา้มไม่ใหก้รรมการ  
ผูบ้ริหาร  หรือหนว่ยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มูลใดๆ  และไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยใหย้ึดถือเป็นวินยัที่เครง่ครดั  หากผูบ้ริหารหรอืพนกังานคนใดกระท าผิดวินยั  จะ
ไดร้บัโทษตัง้แตก่ารตกัเตือน  การตดัคา่จา้ง  การพกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง จนถึงการเลกิจา้ง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคมุมิใหบ้คุลากรน าขอ้มลูภายในองคก์รไปเปิดเผยให้แก่ผูอ้ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
สว่นตนโดยบรษัิทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผูบ้รหิารดงันี ้

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมถึงผูบ้รหิารฝ่ายตา่งๆ รบัทราบเก่ียวกบัหนา้ที่ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(2) ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์อ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(3) ด าเนินการสง่หนงัสือเวียนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้ริหารที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญั ท่ีมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ขอ้มลูภายในนัน้ จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

ทัง้นีใ้นระหว่างปีที่ผ่านมา  กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครดั  โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มูล
ใดๆ  ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพรต่อ่สาธารณชน   
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การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 ไปปรับใช ้
คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่

ดีส  าหรบับริษัทจดทะเทียน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยงัไม่มีการน าหลกัการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code มาปรบัใชก้ับ
บรษัิทฯ แลว้ตามมติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวนัที่ 31  มกราคม 2562  คณะกรรมการไดม้ีการทบทวนการ
น าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบริบททางธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ที่
ดีส  าหรบับริษัทจดทะเทียนปี 2560  หรือ "Corporate Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบตัิที่จะช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสรา้งกลไกก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ 
ลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย  โดยเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ขั้นตอนที่สอดคล้องกับ
กระบวนการธุรกิจ ตัง้แต่การก าหนดเป้าหมาย การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม และการเปิดเผยผลด าเนินการ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 คือ หลกัปฏิบตัิและหลกัปฏิบตัิย่อย และสว่นที่ 2 คือ แนวปฏิบตัิและค าอธิบาย โดยได้
วางหลกัปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการ 8 ขอ้หลกั ที่บรษัิทฯ จะเริม่ด  าเนินการในปี 2562 ที่ผา่นมานีแ้ลว้ ดงันี ้

 

  
 
หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดย  
ไมม่ีขอ้ยกเวน้ หรอืหากสามารถก าหนดไวไ้มเ่กิน 6 ปี โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ ก็จะเป็นการดียิ่งขึน้ เนื่องดว้ยรูปแบบธุรกิจหลกัของ
บริษัทนัน้ คือธุรกิจคา้ปลกีที่ตอ้งการความเช่ียวชาญและความเขา้ใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไมไ่ดม้ีการก าหนด
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่าประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ของบรษัิทฯ นัน้มีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งต่อการก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์วิสยัทศัน ์และการใหค้  าแนะน าต่างๆ เพื่อ
ชีแ้นะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงัจะเห็นไดจ้ากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟ้ืนฟูกิจการและหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ สามารถกลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระสบความส าเร็จ  แต่อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ ก็มี
การเปิดเผยขอ้มูลวนัที่ที่กรรมการอิสระแต่ละท่านไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในวาระปัจจุบนั ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา 



89 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

26 
 

อย่างไรก็ตาม ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่ไดก้ าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัราซึง่กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่นีจ้ะเป็นกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุ โดยบรษัิทฯ ยงัไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 
3 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จึงอาจกลา่วไดว้า่บริษัทฯ มิไดล้ะเลยต่อการไม่ปฏิบตัิตามขอ้แนะน าในเรื่อง
การก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังมีการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่ตอ้งออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัราของทกุปี 

 บริษัทฯ ควรมีการจัดตัง้ CG Committee แมปั้จจุบัน บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการจดัตัง้ CG Committee ขึน้ แต่อย่างไร     
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในเรือ่งของการสอบทานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นประจ า ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก  าหนดไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.	 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน จะสามารถสร้าง

ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

  ด้วยเจตนารมณ์ในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ บรษิทัฯ จงึก่อตัง้ ”มลูนธิิแมงป่องปันน�า้ใจให้สงัคม” มาต้ังแต่

ต้นปี 2549 และด�าเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อันน�าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาบายที่จะพัฒนาการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ

ทจุรติคอรปัชัน่ การเคารพสทิธิมนุษยชน การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม การร่วมพัฒนา

ชมุชนหรอืสงัคม เป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือให้ครอบคลมุประเดน็ส�าคญัในการด�าเนินงาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ 

ยังให้ความส�าคัญต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท�าข้อพึงปฏิบัติ

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ และยึด

หลักการในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

2.	 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

 1) กระบวนการจัดท�ารายงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ

พัฒนาแนวทางปฏบิตัแิละการรายงาน เนือ่งจากมมีาตรฐาน เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเดน็ ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ สามารถ

พัฒนาการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

 2) การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บรษิทัฯ มกีารก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิตัด้ิวยความซือ่สัตย์ 

สุจริต และเท่ียงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนไทย ปี 2555 และ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว 

โดยคณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเทียน

ปี 2560 หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการ

สร้างกลไกก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและค�านึงถึงการมี CG ที่ดี และการน�า CG Code ไปปรับใช้นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 

บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย
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  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการต่อต้านการทจุรติ การคอรปัชัน่ทุกรปูแบบ ทัง้ในระดับองค์กรและระดับชาติ หากมกีารทุจรติภายในองค์กรบรษิทัฯ 

จะด�าเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็นการ ย�้าเตือนและปลูกจิตส�านึกไม่ให้เกิดการทุจริต 

  โดยในปี 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขนโยบายพร้อมทัง้จดัท�าแนวทางการปฎิบตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และ

ประกาศใช้ รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน�านโยบายดังกล่าวไปใช้ โดยได้รับความร่วม

มือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายต่อการเข้าร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดท�าโลโก้ MPG ANTI 

CORRUPTION การจัดประกวดค�าขวัญ MPG ไร้คนโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้
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  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

แนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุรติ (CAC) แลว้ โดยมีผลตัง้แตว่นั

ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างรอรับมอบใบประกาศจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลการประเมิน 

Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสู่ระดับที่ก้าวหน้าต่อไป

  ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ตระหนกัและเลง็เหน็ถึงความส�าคญัในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทจุรติร่วมกับภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม โดยเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 



93 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัของพนักงานทุกระดบัชัน้ โดยสนบัสนุนส่งเสรมิการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนกังานทกุระดบัชัน้อย่าง

ต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัด

อบรมหลกัสตูรคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่พนกังาน เป็นต้น บริษทัฯ จดัให้มสีวัสดกิารท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ

ของพนักงานที่ต้องนั่งท�างาน ออฟฟิคทุกวัน การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นกิจกรรม Mini Party ครอบครัวแมงป่อง โดย

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ภายใน ให้พนักงานได้รู้จักซึ่งกันและกันมากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการท�างานร่วมกันได้ดีย่ิงขึ้น และเพ่ือเป็น

สวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผล

การปฏิบตังิานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการก�าหนดทิศทางและพัฒนาการท�างานของบรษิทัฯ และให้ความส�าคญัต่อ

การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีดีในการ

ท�างาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
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  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่

ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ ดังจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลการัน

ตีคุณภาพมากมาย

  การร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม

  บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม ดงัจะเหน็ได้ว่าบรษิทัฯ มนีโยบายอย่างชดัเจนทีจ่ะจ�าหน่ายเฉพาะสนิค้าท่ีมลีขิสทิธ์ิถูกต้อง และให้ความ

ส�าคญักบัการจ�าหน่ายสนิค้าทีใ่ห้ทัง้สาระและความบนัเทิง เพ่ือเสรมิสร้างการเรยีนรูใ้ห้ แก่เยาวชนและผูบ้รโิภค นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้ก่อตัง้ “มลูนิธิ

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

เป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ 

ส�านักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี 
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3.	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR-after-Process)

โดยบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในลักษณะการ

เป็นผูน้�าการจดักจิกรรม เช่น ร่วมบรจิาคสือ่การสอนร่วมกบัสถานตี�ารวจนครบาลวงัทองหลาง การให้ความสนบัสนนุเงนิทองและสิง่ของจ�าเป็นร่วม

กับส�านักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่ส�านักงานเขตจัดขึ้น เป็นต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 คณะกรรมการบรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิ
อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
 คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก ากับดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมทัง้ จดัใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ีความมั่นใจไดว้่ามีการบันทึกขอ้มูลทางบัญชี  ถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และ     
เพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน ตลอดจนป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทจุริต หรือ การด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชีและรายงานทางการเงิน      
การบรหิารความเสีย่ง สอบทานการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่ง
กนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรื่องนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 
ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ งบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษัิทฯ ไดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดย นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5007 สงักัด ส านกังาน         
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสารต่างๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดบัที่         
นา่พอใจ และสามารถสรา้งความเช่ือมั่นไดว้า่งบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีความ   
ถูกตอ้ง ครบถว้นในสาระส าคญั โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

         ในนามคณะกรรมการบรษัิทฯ 
 

        
              ( นายวิสฐิ ตนัติสนุทร )   
                                        ประธานกรรมการ   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น  จ ากัด (มหาชน)  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชี  โดยมี                    
นายนรินทร ์ โอภามุรธาวงศ ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธะเรศ  โปษยานนท ์ และนางทธันา  รอดโพธ์ิทอง  เป็น
กรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทกุทา่นไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิาร หรอืพนกังานของบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการที่ดี และไดร้บัความรว่มมือจากกรรมการอิสระ    
ฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบญัชี ฝ่ายบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้และมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้

 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
การประชมุตามวาระซึ่งเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และผูบ้รหิารระดบัสงูทางดา้น
บญัชี การเงิน และผูต้รวจสอบภายใน โดยไมม่ีกรรมการบรหิารเขา้รว่มประชมุ แต่อยูภ่ายใตก้ารรบัรูข้องฝ่ายบรหิารรวมทัง้สิน้ 
4 ครัง้  ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัิได ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท  
งบการเงินของบรษัิทฯ ไดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป รวมทัง้ประกาศของคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคญัในงบการเงินอย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี และ
ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  เพื่อสอบถามความถูกตอ้ง
ครบถว้น และการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรบัปรุงตา่งๆ  ที่กระทบตอ่งบการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 

2. การสอบทานการก ากับดูแลกจิการทีด่ี  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส  รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   นอกจากนี  ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  เป็น
ประจ าทกุปี และสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ มีบรรษัทภิบาล การบรหิารจดัการท่ีดี  โปรง่ใส  และสามารถตรวจสอบได ้ 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ดี และมีประสทิธิภาพเพียงพอ  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษัิทฯ มีการจดัโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสม  มีการตัง้เปา้หมายการท างานอยา่งรอบคอบ วดัผลได ้ 
และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเมื่อผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ ใหค้วามส าคญักับการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็นจุดออ่นในการปฏิบตัิงาน  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดก้ ากบัดแูลหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในใหม้ีความเป็นอิสระ เพื่อดแูลป้องกนัทรพัยส์ิน ลดความเสียหาย ลดการทจุริต และใชใ้นการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตามหลกับรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้โดยมีการสอบทานใหม้ีการปฏิบตัิงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจ าปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ  
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โดยในปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ  ไมพ่บความเสีย่งที่เป็นนยัส าคญั  

นอกจากนีใ้นปีที่ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงดา้นการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น และบรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) เมื่อวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2562 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากับดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัในเรื่องการไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหนว่ยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา เห็นสมควรเสนอใหเ้ปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชี เนื่องจากไดเ้ปรียบเทียบราคาค่า

สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรายเดิมกบัรายอื่นๆ แลว้  ค่าสอบบญัชีของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ที่เสนอต่อบริษัทฯ นัน้
ลดลงจากของผูส้อบบญัชีรายเดิมถึงรอ้ยละ 11.65 ประกอบกับไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด มี
ความเหมาะสม มีคณุสมบตัิ และมีความเป็นอิสระในการสอบบญัชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชี
ใหม ่จาก  ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 
เพื่อขออนุมตัิที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใหแ้ต่งตัง้ นายสวุฒัน ์มณีกนกสกุลผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8134 
หรอื นางสาวอรสิา ชวุิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9393 หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
4752 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  เนื่องจากเป็นส านักงานที่มีความ
เช่ียวชาญ  มีมาตรฐานในการท างานท่ีดี และมีความเป็นอิสระ และเพื่อใหก้ารสอบบญัชีเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ บรษัิทฯ ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทกุรายการอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  และรายการดงักลา่ว

เป็นรายการที่มีเง่ือนไขและราคาที่ยตุิธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผ้่านการอนมุตัิจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือ   
ผูถื้อหุน้ก่อนท ารายการแลว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่า รายการดงักลา่วไดด้  าเนินการอย่างสมเหตสุมผลและค านึงถึงผลประโยชนข์อง
บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้   

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมการตรวจสอบ   
และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูทาง
การเงินของบรษัิทฯ มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และบรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดตา่งๆ ของหนว่ยงานก ากบัดแูล มี
การบรหิารความเสีย่งเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ ไมพ่บรายการท่ีกระทบตอ่บรษัิทฯ ที่เป็นสาระส าคญั   

  (นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ)์ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
1.  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดป้ฎิบตัิงานในระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ การซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร และอนุมตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่
ฝ่ายบรหิารจดัท า แลว้ สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในดา้นตา่งๆ ตลอดปีที่ผ่านมา มีทัง้หมด 6 สว่น
งาน ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานขาย, ระบบบริหารงานจัดซือ้ (การท า KPI), งานบริหารสินคา้คงคลงั, งานบริหารบญัชีและ
การเงิน, ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบรหิารงานศนูยก์ระจายสนิคา้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินตาม
ระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานใหส้ามารถ
ป้องกันทรพัยส์ินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการ หรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท า
ธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรบัการควบคมุภายในในหวัข้ออื่น 
คณะกรรมการ เห็นวา่ บรษัิทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

 
2.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแต่งตัง้ให ้           
นายกนัตพ์จน ์ เจริญภทัรปรีดา ใหด้  ารงต าแหนง่รกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคมุตรวจสอบภายใน  เนื่องจากเคยเขา้รบัการ
อบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Beginner Track IIAT :  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบส าหรบั    ผูต้รวจสอบภายในมือใหม่  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  : The Institute of Internal 
Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณใ์นการท างานกบับรษัิทฯ ท่ีหลากหลาย จึงมีความเขา้ใจในกิจกรรมและ
การด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นอยา่งดี จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯจะตอ้งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบ
ภายในหรอืเทียบเทา่ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) แต่งตัง้โดย คณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 
ทา่น โดยมี นายธะเรศ  โปษยานนท ์ เป็นประธานกรรมการฯ, นางทองอยู่ ถาวรสกลุชยั เป็นกรรมการ และ นายกนัตพ์จน ์
เจรญิภทัรปรดีา เป็นกรรมการ 

ดว้ย บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง โดยที่ผา่นมาบรษัิทฯ 
ไดม้ีการประเมินความเสีย่งในการประกอบธุรกิจสม ่าเสมอ อาทิ ความเสีย่งจากการเกิดสนิคา้ลา้สมยั, ความเสีย่งจากการ
ที่สนิคา้สญูหาย, ความเสีย่งในการลงทนุสาขา, ความเสีย่งจากการตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ี/สญัญาเช่ารา้นคา้, ความเสีย่งจาก
การบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือ
หลกัทรพัย ์ตลอดจนบรษัิทฯ ไดม้ีระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง โดยส านกัตรวจสอบภายใน และรวม
รวมถึงความเสี่ยงดา้นการคอรร์ปัชั่น โดยคณะอนุกรรมการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ซึ่งจะมีการรายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทาน และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท อนุมตัิ และรายงานในแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยในปี 2562  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้ีการประชมุ จ านวน 1 ครัง้  

นอกจากนีใ้นปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดก้ าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดว้ย 
เป้าหมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร รวม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินธุรกิจและกลยทุธ์ ดา้นการปฎิบตัิงาน ดา้นการ
รายงาน และดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานท่ีได้รบัมอบหมายด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ เต็ม
ความสามารถ และครอบคลมุความเสี่ยงทัง้องคก์ร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ อยา่ง
เหมาะสมแลว้และไดร้ายงานผลการประชมุทกุครัง้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบทกุครัง้  

       ( นายธะเรศ โปษยานนท ์) 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

  
 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอยา่งถ่ีถว้น ทัง้ในเรือ่งของความเช่ียวชาญ มาตรฐานในการท างานและความเหมาะสมของคา่ตอบแทน แลว้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาน าเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี 

 ในปี 2562 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ นายชยัยุทธ องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
3885 หรือ  นางณัฐสรคัร ์สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4563  หรือ นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี นว่มแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 แหง่ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิเอท ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ   

โดยในปีที่ผา่นมามีคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,035,000 บาท (หนึง่ลา้นสามหมื่นหา้พนับาท
ถว้น) ส าหรบัค่าบริการอื่น  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรบั
บริการอ่ืนจาก ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้ ส  านกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จ านวน 2 บรษัิท คือ บรษัิท 
โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นหา้พนับาท
ถว้น) และบรษัิท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั  ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาท (หา้หมื่นหา้พนับาทถว้น)  

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชี และ ส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ 
หรือ ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่     
อยา่งอิสระ 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทฯ มีสาขาจ านวน 8 สาขา ไม่รวมช่องทางจดัจ าหน่ายทางออนไลน ์ลดลง 9 สาขา จากสิน้ปี 2561 
ซึง่มีจ านวน 17 สาขา โดยในระหว่างปีมีการปิด GIZMAN&MANGPONG รวม 5 สาขา และ STARDUST รวม 4 สาขา โดยมี
เหตผุลในการปิดสาขาดงันี ้

 1) ส่ งม อบ คื น พื ้ น ที่ สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ที่ ยั ง ไม่ ค รบ ก า ห น ดสัญ ญ าคื น ให้ กั บ ศู น ย์ก า รค้ า  2 ส าข า  ได้ แ ก่  
GIZMAN&MANGPONG สาขาเมเจอร ์สขุมุวิท และสาขาสยามพารากอน โดยไดร้บัผลตอบแทนสงูกวา่ราคาตามบญัชี  

 2) ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ ์รวม 2 สาขา ไดแ้ก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเดอะไนน ์เซ็นเตอร ์
พระราม 9 และ STARDUST สาขามาบญุครอง เซ็นเตอร ์  

3) การปลอ่ยเช่าช่วงพืน้ท่ีสญัญาเช่าระยะยาว รวม 5 สาขา ไดแ้ก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 
และสาขาบลพูอรต์ หวัหิน และ STARDUST สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสิต สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ และสาขาบลพูอรต์ หวัหิน  
ทัง้นี ้ 

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารรา้นสาขาที่ เหลืออยู่  ทั้งในส่วนของรา้น 
“GIZMAN&MANGPONG” รา้น “STARDUST”  โดยสรรหาสินคา้ใหม่ๆ  ที่อยู่ในกระแสความนิยม เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของกลุม่ลกูคา้ ออกโปรโมชั่นที่เรา้ใจเพื่อกระตุน้การตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ และเจรจาเง่ือนไขทางการคา้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
ทั้งอัตราก าไรขั้นต้นและเง่ือนไขการช าระเงิน  รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขาย 
ขณะเดียวกัน บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารใหล้ดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเนน้ที่จะ
รกัษาจุดแข็ง (Strength) ของบรษัิทฯ ในการด าเนินธุรกิจบริหารรา้นคา้ปลีกมาตัง้แต่เริ่มตน้ธุรกิจ ซึ่งก็คือการบริหารยอดขาย
และเปา้ยอดขายในแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่รวมไปถึงพนกังานขายในแตล่ะสาขาดว้ย  

 

(1) ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 
 

รายได้ 
บริษัทฯ มีรายไดร้วมในปี 2562 เท่ากบั 158.42 ลา้นบาท ลดลง 62.07 ลา้นบาท จากปี 2561 ที่ 220.49 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 28.15  
รายได้จากการขาย 
รายไดจ้ากการขายลดลงจาก 209.13 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 128.32 ลา้นบาท ปี 2562 ลดลง 80.81 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นอตัราการลดลง รอ้ยละ 38.64 โดยรายไดจ้ากการขายลดลงเป็นผลมาจากจ านวนสาขาที่ลดลงจาก 22 สาขาใน
ปี 2561 มาอยูท่ี่ 8 สาขาในสิน้ปี 2562 รวมถึงบรษัิทฯ ไดย้กเลกิการจ าหนา่ยสนิคา้ในกลุม่โฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนทใ์น
รูปแบบแผน่บลเูรย ์ ดีวีดีภาพยนตร ์ ซีดีเพลง และแผน่เสยีง ในไตรมาสแรกของปี 2562 ทัง้นีใ้นปี 2562 บรษัิทฯ มี
สดัสว่นรายไดจ้ากการขายดงันี ้

สนิคา้กลุม่ไลฟ์สไตล-์แก็ดเจ็ท 
รายไดจ้ากการจ าหนา่ยสนิคา้ไลฟ์สไตล-์แก็ดเจ็ท ในปี 2562 เทา่กบั 81.53 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.47 ของ
รายไดร้วม ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 9.21 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.15   
สนิคา้กลุม่ผลติภณัฑค์วามงาม  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้เครื่องส าอาง ในปี 2562 อยู่ที่ 44.97 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.38 ของรายได้
รวม ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 58.25 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 56.44  
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ประมาณการสว่นลดสทิธิสะสมคะแนน 
บรษัิทฯ มีโปรแกรมสทิธิสะสมคะแนนแก่ลกูคา้ที่มีบตัรสมาชิก โดยทกุ ๆ 20 บาทได ้1 คะแนน และไดค้ะแนน
สองเท่าทุกวนัพุธและวนัเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2554 เป็นตน้มา 
โดยคะแนนดงักลา่วจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลใหป้ระมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2562 เท่ากบั 0.87 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นจ านวน 0.69 ลา้นบาท (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 16) 

 

รายได้ค่าเช่า 
ในปี 2562 บริษัทฯ ไดก้ารปลอ่ยเช่าช่วงพืน้ที่สญัญาเช่าระยะยาวในศนูยก์ารคา้ รวม 3 ศนูยก์ารคา้ ไดแ้ก่เดอะมอลล์
บางกะปิ , บลพูอรต์ หวัหิน และฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ ท าใหบ้รษัิทฯ มีรายไดจ้ากการปลอ่ยพืน้ท่ีเช่า อยูท่ี่ 13.13 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.29 ของรายไดร้วมปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ 6.86 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
109.51   

 

รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่นๆ 16.97 ลา้นบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ 11.90 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 235 อนัเป็นผล
มาจากการสง่มอบคืนพืน้ท่ีสิทธิการเช่าที่ยงัไม่ครบก าหนดสญัญาคืนใหก้บัศนูยก์ารคา้ สง่ผลใหม้ีผลก าไรจากการคืน
พืน้ทีห่ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการนีเ้ป็นจ านวน 10.60 ลา้นบาท อีกทัง้ไดร้บัการสนบัสนนุการสง่เสรมิการ
ขายจากคูค่า้ 

 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 
ตน้ทนุขายในปี 2562 เท่ากบั 106.37 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 82.89 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งเปรยีบเทียบกบัปี 

2561 มีอตัราสว่นรอ้ยละ 75.42  คิดเป็นอตัราสว่นที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.47 สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง อนัเป็นผลมาจากการ
แขง่ขนัดา้นราคา อีกทัง้ไดจ้ าหนา่ยสนิคา้ที่หมดความนิยมในราคาที่ต  ่ากวา่ทนุ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2562 เท่ากบั 96.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.73 ของรายไดร้วม ทัง้นี ้

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวลดลง 29.78 ลา้นบาทจากปี 2561 หรือคิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 23.64 ทัง้นีล้ดลงเนื่องจากการปิด
สาขา อนัไดแ้ก่ที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในศนูยก์ารคา้ และคา่ใชจ้่ายพนกังาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 ปี 2562 ปี 2561 
จ านวนสาขา ตน้ปี                   17 สาขา 22 สาขา 
จ านวนสาขา สิน้ปี                     8 สาขา 17 สาขา 
จ านวนพนกังาน ณ สิน้ปี         88 คน 133 คน 

                

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทนุทางการเงินปี 2562 อยูท่ี่  0.62 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.20 เนื่องจากในปี 2562 บรษัิทฯได้

กูเ้งินจากกรรมการ โดยไดอ้อกตั๋วสญัญาใชเ้งินเป็นหลกัฐาน ก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ตอ่ปี 
โดยช าระเสรจ็สิน้แลว้ (หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.5) 

 

ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
ขาดทนุก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ คา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 2562 เท่ากบั (34.42) ลา้นบาท หรือคิด

เป็น EBITDA Margin (อตัรา EBITDA ตอ่รายไดร้วม) รอ้ยละ -21.73  
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้
บริษัทฯ มีการบนัทึกภาษีเงินไดใ้นปี 2562 ไม่มี เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ 1.64 ลา้น

บาท  
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
จากผลการด าเนินงานในปี 2562 มีผลขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นงบการเงินรวมเท่ากบั 44.78 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ 31.44 จากปีก่อน  
 
(2)  ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์

สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ เท่ากับ  95.14 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสินทรพัยเ์ท่ากับ 145.53 ลา้นบาท ลดลง 50.40 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 34.63 อนั
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของ สินคา้คงเหลือ สว่นปรบัปรุงอาคารและ
อปุกรณ ์ สทิธิการเช่า เป็นหลกั 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2562 เทา่กบั 22.95 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18.20 ลา้น
บาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 4.75 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทฯ ไดร้บั
เงินจากการขายคืนสทิธิการเช่าสาขาสยามพารากอน  
 

สินค้าคงเหลือ 
เน่ืองจากการจ านวนสาขาท่ีลดลง และการบริหารจดัการสินคา้ใหเ้หมาะสมต่อการขาย โดยบริษัทมีระบบการบรหิาร
จดัการสินคา้ที่ทนัสมยั โดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนา้รา้นและระบบรายงานการขายเขา้ดว้ยกัน 
ท าใหส้ามารถก าหนดปรมิาณการสั่งซือ้ที่เหมาะสมกบัปรมิาณการขายและปรมิาณสต๊อกสนิคา้ได ้อีกทัง้บรษัิท ฯ ยงัได้
ก าหนดนโยบายในการสั่งซือ้สินคา้ว่าควรมีเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถคืนสนิคา้ที่จ  าหน่ายไม่หมดไดท้ัง้จ านวนหรือ
บางส่วนตามระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประเภทของสินคา้ นอกจากนีบ้ริษัทยังเนน้ตรวจดูสินคา้ที่ไม่มีการ
เคลือ่นไหวเกิน 60 วนั เพื่อเตรยีมจดัโปรโมชั่นระบาย ซึง่ท าใหค้วามเสีย่งของกลุม่บรษัิทในเรือ่งการบรหิารจดัการสนิคา้
คงคลงัวา่จะเสื่อมสภาพและลา้สมยันัน้ลดลง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหนว่ยงานตรวจสอบจากส านกังานใหญ่เพื่อตรวจ
นบัสนิคา้คงเหลือทกุสาขาอยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตามก็มีสนิคา้ในกลุม่เครือ่งส  าอางบางสว่นท่ีติด Aging  จึงตัง้คา่เผ่ือ
สนิคา้ลา้สมยั ท าให ้ณ สิน้ปี 2562 มีค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัเป็นจ านวน 4.73 ลา้นบาท  จากสิน้ปี 2561 ที่มีจ านวน 2.96 
ลา้นบาท โดยสนิคา้คงเหลอืของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ระดบั 28.38 ลา้นบาท ลดลง 31.77 ลา้นบาท จาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทีร่ะดบั 60.15 ลา้นบาท (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7) 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีมลูค่าเงินลงทนุในอาคารและอปุกรณส์ทุธิ 6.81 ลา้นบาท ลดลง 12.90 ลา้นบาท 
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 19.71 ลา้นบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิดสาขา และการตดัค่าเสื่อม 
(หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 9)  
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สิทธิการเช่า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมูลค่าสิทธิการเช่า 28.20 ลา้นบาท ลดลง 21.59 ลา้นบาท จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ที่ 49.79 ลา้นบาท เนื่องจากค่าตดัจ าหน่ายตามระยะเวลา ทัง้นี ้ในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2562 
บรษัิทฯ ไดย้กเลกิและสง่คืนพืน้ท่ีสทิธิการเช่าที่ยงัไมค่รบก าหนดรวม 2 แหง่ (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 12) และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือสิทธิการเช่าในศูนย์การค้า  8 แห่ง ซึ่งคงเปิดเป็นรา้นขายสินค้าของบริษัทฯ             
4 ศนูยก์ารคา้ (8 สาขา)  และไดใ้หบ้รษัิทอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6 รายเช่าช่วงในพืน้ท่ี 5 ศนูยก์ารคา้ (หมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน ขอ้ 22) 

 

เงนิประกนัและเงนิมดัจ า 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 2.27 ลา้นบาท ลดลง 1.32 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 3.58 ลา้นบาท 
ลดลงเนื่องจากไดร้บัเงินประกนัจากการยกเลกิสญัญาเช่าระยะสัน้ในศนูยก์ารคา้ รวม 2 แหง่ 

 
หนี้สนิ 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 92.62  ลา้นบาท ลดลง 5.62 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ที่ 98.24 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการ 

1) ลดลงของ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 14) 
และประมาณการสทิธิสะสมคะแนน (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 16) เป็นหลกั  

2) การเพิ่มขึน้ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 15) และหนีส้นิไม่หมนุเวียนอื่น 
ซึง่เกิดจากการรบัเงินประกนัภารปลอ่ยเช่าช่วงสทิธิการเช่า  
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 2.52 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะ

บรษัิทเทา่กบั 3.71 ลา้นบาท โดยมีขาดทนุสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจ านวน (1,447.55) ลา้นบาท และ (1,446.35) ลา้นบาทในงบ
การเงินเฉพาะ 

 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชั่วคราว เท่ากบั 23.08 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ 18.30 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ใชก้ระแสเงินสดไปในการด าเนินงานทัง้สิน้ 5.99 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
74.65 จากปีก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในการด าเนินงานไปทัง้สิน้  ที่ 23.65 ลา้นบาท และมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมการ
ลงทนุเท่ากบั 27.09 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการสง่มอบคืนพืน้ที่สิทธิการเช่าที่ยงัไม่ครบก าหนดสญัญาคืนใหก้บัศนูยก์ารคา้โดย
ไดร้บัผลตอบแทนสงูกวา่ราคาตามบญัชี บรษัิทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ปี 2562 อยูท่ี่ 0.78 เทา่ และระดบัหนีส้นิตอ่ทนุ
ที่ 36.98 เท่า โดยหนีส้ว่นใหญ่ คือ หนีก้ารคา้ 60.80 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาว 6.60 ลา้นบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 
8.87 ลา้นบาท  

 

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 
ในปี 2562 บรษัิทมีภาระหนีผ้กูพนัที่ไม่ไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินไดแ้ก่สญัญาเช่าพืน้ที่ส  านกังานใหญ่ คลงัสินคา้ และ
พืน้ท่ีสาขา รวม 10 สญัญา มีอายสุญัญาระหวา่ง 1-17 ปี สิน้สดุเดือน กนัยายน 2579  (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 22) 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชี
 
 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร บริษัท เอม็พจีี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  และของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ     
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย        
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 
การแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัได้
ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้อายุของ
สินคา้คงเหลือมีอายุไม่ยาว เน่ืองจากกลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่าย เพลง ภาพยนตร์ ในรูปแบบของ 
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ซีดี  ดีวดีี  บลูเรย ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเคร่ืองส าอาง และผูบ้ริหารใชข้อ้มูลจากรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ 
ในแต่ละช่วงอายขุองสินคา้คงเหลือและวิเคราะห์สินคา้ท่ีลา้สมยัรายตวัประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุวา่ การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการค านวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า 
ตรวจสอบการจดัท ารายงานวิเคราะห์อายขุองสินคา้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้
คงเหลือวา่มีความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว รวมทั้งการทดสอบการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ
โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึง
ความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั (แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้   
ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

(นางสาวดรณี  สมก าเนิด) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5007 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 
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งบการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรพัยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 22,952,455.57          4,753,264.46            22,586,312.31           4,014,085.68             
เงินลงทนุชั่วคราว 131,194.74               128,852.62               131,194.74                128,852.62                
ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ

- กิจการอ่ืน 5 602,288.22               685,312.25               602,288.22                685,312.25                
- บริษัทยอ่ย 3.1 - - 874,766.36                874,766.36                

ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ
- กิจการอ่ืน 6 1,781,640.00            1,528,344.45            1,764,899.92             1,503,444.39             
- บริษัทยอ่ย 3.1 - - 1,089,038.29             600,846.23                

สินคา้คงเหลือ สทุธิ 7 28,384,149.70          60,152,621.25          27,905,137.20           59,761,710.55           
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 256,686.79               1,871,281.13            211,573.83                1,714,201.85             

 รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 54,108,415.02          69,119,676.16          55,165,210.87           69,283,219.93           

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงินลงทนุ-ในบริษัทยอ่ย 8 - - - 4,955,000.00             
สว่นปรบัปรุงอาคาร และอปุกรณ ์สทุธิ 9 6,806,444.82            19,709,386.67          6,757,706.09             19,629,809.95           
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 10 6,598.23 13,854.31                 - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า สทุธิ 12 28,203,176.59          49,795,365.42          28,203,176.59           49,795,365.42           
เงินประกนัและมดัจ า

- กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 3.2 1,006,200.00            1,006,200.00            962,910.00                962,910.00                
- กิจการอ่ืน 1,260,302.77            2,577,882.87            1,260,302.77             2,577,882.87             

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย 1,485,006.64            1,070,978.54            1,484,964.87             1,070,782.75             
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั 4 , 20 2,259,308.94            2,240,293.36            2,259,308.94             2,240,293.36             

 รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 41,027,037.99          76,413,961.17          40,928,369.26           81,232,044.35           
รวมสินทรพัย์ 95,135,453.01          145,533,637.33        96,093,580.13           150,515,264.28         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ  ลงช่ือ .....................................................................……......  กรรมการ
     ( นายอภิวฒิุ  พิมลแสงสรุิยา  )                  ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิิตร )

ณ วนัที่ 

สินทรพัย์

ณ วนัที่ 

- 1 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2562

งบการเงินรวม



113 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนีส้ินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20 - 1,949,851.32 - 1,949,851.32 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 

เจา้หนีก้ารคา้ - บริษัทยอ่ย 3.3 - - 126,430.32                1,187,181.82             
- กิจการอ่ืน 60,803,913.38          65,582,025.80          60,691,865.65           64,829,062.52           

เจา้หนีอ่ื้น      - กิจการและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 3.4 793,567.82               2,950,780.36            700,894.27                2,728,883.81             
- กิจการอ่ืน 13 5,041,053.50            5,515,085.38            4,888,695.51             5,351,403.14             

สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 948,000.00               948,000.00               948,000.00                948,000.00                
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,114,420.98            2,008,512.38            2,113,669.70             1,987,643.08             

         รวมหนีส้นิหมนุเวียน 69,700,955.68          78,954,255.24          69,469,555.45           78,982,025.69           
หนีส้ินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 14 5,658,338.88            6,604,000.00            5,658,338.88             6,604,000.00             
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15 6,905,330.00            5,950,933.00            6,905,231.00             5,920,221.00             
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 16 1,481,366.00            2,409,255.80            1,481,366.00             2,409,255.80             
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 8,871,743.84            4,320,977.51            8,871,743.84             4,320,977.51             

 รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 22,916,778.72          19,285,166.31          22,916,679.72           19,254,454.31           
         รวมหนีส้นิ 92,617,734.40          98,239,421.55          92,386,235.17           98,236,480.00           

…/2

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วนัที่ 

หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้

ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2562

- 2 -

ณ วนัที่ 
งบการเงินรวม



114 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สว่นของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ - มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท
 ทนุจดทะเบียน

- หุน้สามญั จ านวน 1,470,334,913 หุน้ 17 1,470,334,913.00     1,470,334,913.00     1,470,334,913.00      1,470,334,913.00      
ทนุที่ออกและช าระแลว้
- หุน้สามญั จ านวน 977,753,684  หุน้ 17 977,753,684.00        977,753,684.00        977,753,684.00         977,753,684.00         

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 448,578,832.52        448,578,832.52        448,578,832.52         448,578,832.52         
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23,724,561.84          23,724,561.84          23,724,561.84           23,724,561.84           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (1,447,552,491.02) (1,402,775,993.85) (1,446,349,733.40) (1,397,778,294.08)

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ - - - - 
 รวมสว่นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 2,504,587.34            47,281,084.51          3,707,344.96             52,278,784.28           

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 13,131.27                 13,131.27                 - - 
         รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 2,517,718.61            47,294,215.78          3,707,344.96             52,278,784.28           

รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 95,135,453.01          145,533,637.33        96,093,580.13           150,515,264.28         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ  ลงช่ือ .....................................................................……......  กรรมการ
     ( นายอภิวฒิุ  พิมลแสงสรุิยา  )

บาท
ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2562

- 3 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 

                  ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิิตร )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วนัที่ 
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117 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้

รายไดจ้ากการขาย สทุธิ 128,319,283.18        209,129,605.13        128,244,336.44         208,863,039.82         
รายไดอ่ื้น

รายไดค้า่เช่า 13,130,891.61          6,267,286.32            13,130,891.61           6,267,286.32             
รายไดค้า่บตัรสมาชิก 1,985.29 32,243.69                 1,985.29 32,243.69                  
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 10,750,065.84          743,895.07               10,750,065.84           743,895.07                
อ่ืน ๆ 6,216,768.54            4,320,898.87            6,661,614.34             6,930,501.65             

 รวมรายได้ 3.6 158,418,994.46        220,493,929.08        158,788,893.52         222,836,966.55         
คา่ใชจ้่าย

ตน้ทนุขาย 106,370,173.31        157,734,257.69        108,478,826.38         167,203,649.37         
คา่ใชจ้่ายในการขาย 56,080,670.24          70,702,513.11          55,898,616.50           69,836,664.23           
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 40,124,445.71          55,280,473.16          42,362,687.59           56,254,689.00           
ตน้ทนุทางการเงิน 620,202.37               442,359.29               620,202.37                442,359.29                

         รวมคา่ใชจ้่าย 3.6 203,195,491.63        284,159,603.25        207,360,332.84         293,737,361.89         
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (44,776,497.17)        (63,665,674.17)        (48,571,439.32)         (70,900,395.34)         
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 11.3 - 1,640,207.20 - 1,640,207.20 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (44,776,497.17)        (65,305,881.37)        (48,571,439.32)         (72,540,602.54)         

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัท (44,776,497.17)        (65,305,881.37)        (48,571,439.32)         (72,540,602.54)         
สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - - - - 

(44,776,497.17)        (65,305,881.37)        (48,571,439.32)         (72,540,602.54)         
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 19 (0.046) (0.067) (0.050) (0.074) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 977,753,684             977,752,455             977,753,684              977,752,455              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ปรบัลด
ก าไร(ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 19 (0.046) (0.067) (0.050) (0.074) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 977,753,684             977,752,455             977,753,684              977,752,455              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ  ลงช่ือ .....................................................................……......  กรรมการ
     ( นายอภิวฒิุ  พิมลแสงสรุิยา  )

งบก าไรขาดทนุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

                  ( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิิตร )

บาท
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบการเงินรวม

- 6 -

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม



118 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

2562 2561 2562 2561

ก ำไร(ขำดทนุ) สทุธิส  ำหรบัปี (44,776,497.17)    (65,305,881.37)      (48,571,439.32)      (72,540,602.54)    

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - - - - 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี (44,776,497.17)    (65,305,881.37)      (48,571,439.32)      (72,540,602.54)    

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท (44,776,497.17)    (65,305,881.37)      (48,571,439.32)      (72,540,602.54)    
สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  ำนำจควบคมุ - - - - 

(44,776,497.17)    (65,305,881.37)      (48,571,439.32)      (72,540,602.54)    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมกำร
( นำงกิตติย์ำใจ  ตรเีอกวิจิตร )      ( นำยอภิวฒิุ  พิมลแสงสรุยิำ  )

ลงช่ือ .....................................................................……......  กรรมกำร

- 7 -

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม  2562

งบกำรเงินเฉพำะบรษัิทงบกำรเงินรวม



119 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรบัปี (44,776,497.17)    (65,305,881.37)  (48,571,439.32)  (72,540,602.54)    
รายการปรบักระทบก าไรสทุธิเป็นเงินสดรบั(จา่ย)

ภาษีหกั ณ ที่จา่ยตดัจา่ย 283,596.52          466,209.25         283,433.40         466,001.54          
ปรบัปรุงคา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั 7 1,778,894.74       1,624,041.94      - 1,624,041.94 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิคา้ 276,667.53          - 276,667.53 - 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 4,955,000.00 1,992,000.00       
คา่เสื่อมราคา 9 6,969,653.50       7,758,717.23      6,938,815.51 7,727,879.24       
คา่สทิธิการเชา่ตดัจ าหน่าย 12 7,099,926.38       7,646,735.34      7,099,926.38 7,646,735.34       
คา่สทิธิสะสมคะแนน 16 (927,889.80)         (191,671.20)       (927,889.80) (191,671.20)         
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน 15 954,397.00          1,279,334.84      985,010.00         1,279,222.84       
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 10 7,256.08              7,256.08             - - 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 9 (10,750,065.84)    (743,895.07)       (10,750,065.84)  (743,895.07)         
ขาดทนุจากการเลกิใชอ้ปุกรณ์ 9 4,043,203.51       422,430.43         4,043,203.51      422,430.43          
ดอกเบีย้จา่ย 620,202.37          442,359.29         620,202.37         442,359.29          
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 11.3 - 1,640,207.20 - 1,640,207.20 

ลกูหนีก้ารคา้ ลดลง(เพ่ิมขึน้) 83,024.03            (81,751.55) 83,024.03           (96,235.16) 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทยอ่ย ลดลง(เพ่ิมขึน้) 3.1 - - (488,192.06)       (137,316.23) 
ลกูหนีอ่ื้น ลดลง(เพ่ิมขึน้) (212,439.52)         (32,437.76)          (220,599.50)       (39,156.51)           
สนิคา้คงเหลอื ลดลง(เพ่ิมขึน้) 29,712,909.28     26,680,008.42    31,579,905.82    33,418,301.40     
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน ลดลง(เพ่ิมขึน้) 1,614,661.86       3,849,167.24      1,502,695.54      3,641,386.57       
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน ลดลง(เพ่ิมขึน้)

- เงินประกนัและมดัจ า 1,317,580.10       3,915,399.06      1,317,580.10      3,572,589.06       
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั (19,015.58)           (18,702.21)          (19,015.58)          (18,702.21)           

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมขึน้(ลดลง) 3.3 - - (1,060,751.50)    (3,350,928.48)      
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการอ่ืน  เพ่ิมขึน้(ลดลง) (4,778,112.42)      (14,209,423.63)  (4,137,196.87)    (12,395,363.87)    
เจา้หนีอ่ื้น - บคุคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมขึน้(ลดลง) 3.4 (2,157,212.54)      2,090,677.30      (2,027,989.54)    2,068,258.67       
เจา้หนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน  เพ่ิมขึน้(ลดลง) (502,552.75)         (978,226.46)       (491,228.50)       (689,314.51)         
หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน เพ่ิมขึน้(ลดลง) 105,908.60          623,189.22         126,026.62         767,956.78          
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้(ลดลง) 4,550,766.33       473,035.44         4,550,766.33      473,035.44          

เงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (4,705,137.79)      (22,643,220.97)  (4,332,111.37)    (23,020,780.04)    
จา่ยดอกเบีย้ (591,681.50)         (405,478.64)       (591,681.50)       (405,478.64)         
จา่ยภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (697,692.14)         (602,322.82)       (697,683.04)       (413,640.03)         
 เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (5,994,511.43)      (23,651,022.43)  (5,621,475.91)    (23,839,898.71)    

…/2

งบการเงินรวม

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

- 8 -

บ า ท
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะบริษัท



120 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ถอน (ฝาก) เงินลงทนุชั่วคราว (2,342.12)             14,150,613.17    (2,342.12)            14,150,613.17     
ซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 9 (95,001.31)           (3,014,425.91)    (95,001.31)          (3,014,425.91)      
เงินสดรบัจากการจ าหน่าย สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 9 727,414.42          1,052,840.41      727,414.42         1,052,840.41       
เงินสดรบัจากการจ าหน่าย สทิธิการเชา่ 26,459,143.99     - 26,459,143.99 - 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ 27,089,214.98     12,189,027.67    27,089,214.98    12,189,027.67     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 17, 18 - 2,499.00 - 2,499.00 
เงินเบกิเกินบญัชีเพ่ิมขึน้ 20 (1,949,851.32)      1,949,851.32 (1,949,851.32)    1,949,851.32 
จา่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้-บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 3.5 (5,000,000.00)      - (5,000,000.00) - 
รบัเงินกูย้ืมระยะสัน้-บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 3.5 5,000,000.00       - 5,000,000.00 - 
จา่ยเงินกูย้ืมระยะยาว-สถาบนัการเงิน 14 (945,661.12)         (948,000.00)       (945,661.12) (948,000.00)         

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,895,512.44)      1,004,350.32      (2,895,512.44)    1,004,350.32       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 18,199,191.11     (10,457,644.44)  18,572,226.63    (10,646,520.72)    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 4,753,264.46       15,210,908.90    4,014,085.68      14,660,606.40     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 22,952,455.57     4,753,264.46      22,586,312.31    4,014,085.68       

กิจกรรมที่ไมก่ระทบเงินสด
สทิธิการเชา่-อาคาร ลดลงจากการโอนออก - (11,914,848.00) - (11,914,848.00)
รายจา่ยตดับญัชีสะสม-สทิธิการเชา่-อาคาร ลดลงจากการโอนออก - 11,914,848.00 - 11,914,848.00 
ภาระผกูผลประโยชนพ์นกังาน ลดลงจากการโอนออก 30,761.00 - - - 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน ลดลงจากการโอนออก (30,761.00) - - - 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี ้

 ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ
     ( นายอภิวฒิุ  พิมลแสงสรุิยา  )

- 9 -

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

( นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร )

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562
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บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป

1.1 เรื่องทั่วไป

บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ำกัดภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ  วนัท่ี 3 มกรำคม 2533 และได ้    
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  เม่ือวันท่ี 29 ธันวำคม  2546 โดยมี
ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี  20  ถนนประดิษฐมนูธรรม   แขวงพลับพลำ  เขตวงัทองหลำง  กรุงเทพมหำนคร ต่อมำเม่ือวันท่ี 3 
กรกฏำคม 2549 บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชยเ์พ่ือเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทจำก “บรษิัท แมงป่อง จ ำกดั (มหำชน)” เป็น 
“บริษัท ป่องทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน)” และเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษัท แมงป่อง 1989 จ  ำกดั (มหำชน) และ
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2558 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) โดยด ำเนินธุรกิจหลักจ ำหน่ำย อุปกรณ์
เทคโนโลยี เครื่องส ำอำง และกำรผลิต จ ำหน่ำยโสตทศันะวสัดอุุปกรณท์กุชนิด เป็นผูถื้อลิขสิทธ์ิกำรจดัจ ำหน่ำยเพลง ภำพยนตร ์ใน
รูปแบบของ ซีด ี ดีวีดี  บลเูรย ์  

1.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินของบรษิัทฯ ไดจ้ดัท  ำขึน้ตำมกรอบแนวคดิส ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยกำรทำง
กำรเงินรวมถงึแนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ 

งบกำรเงิน จดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด 
และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด  (ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป ถือเป็น 100%) หลังจำกไดต้ัดยอด
คงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

งบกำรเงินนีไ้ดจ้ดัท  ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดมิ  เวน้แตท่ี่ไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินฉบบัภำษำอังกฤษ จัดท ำขึน้จำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี เนือ้ควำมขัดแยง้กันหรือมีกำรตีควำมในสอง
ภำษำแตกต่ำงกันใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลัก  

กิจกำรท่ีถกูควบคมุโดยบรษิัทหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบับริษัทโดยทำงตรงหรือทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษัท
ในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรรว่มกนัมีดงันี ้
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      รอ้ยละกำรถือหุน้ 
      ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

บรษิัท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์  ธนัวำคม 
2562 

 ธนัวำคม  
2561 

บริษัทย่อย         
บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  ผลิตเครื่องส ำอำง  ถือหุน้และมีกรรมกำร

รว่มกนั 
 99.10  99.10 

บรษิัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั  พลงังำนและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัพลงังำน 

 ถือหุน้และมีกรรมกำร
รว่มกนั 

 99.60  99.60 

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน         
บรษิัท ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร   ผูถื้อหุน้ใหญ่  -  - 
         

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน         
   นำงกิตติย์ำใจ  ตรีเอกวจิิตร  -  ผูถื้อหุน้และกรรมกำร  -  - 
   นำงสำวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์*  -  ผูถื้อหุน้และกรรมกำร  -  - 
นำยปิยวรรพท์ำ ตรีเอนกวนิศ *  -  ผูถื้อหุน้และกรรมกำร  -  - 
    กรรมกำรบรหิำร **     

*  ลำออกจำกกรรมกำรและขำยหุน้เม่ือวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ ์2562 
** ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำรเม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ ์2562 
 

1.3  กำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

     1.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั  

ในระหว่ำงปี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึง  กำรตีควำมท่ีออกและ
ปรบัปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคบัใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเริ่มใน หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ซึ่งกำร
ปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ในปีปัจจบุนั ไม่มีผลกระทบตอ่งบกำรเงินอย่ำงมีนยัส ำคญั 

     1.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 

สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตร่อบระยะเวลำบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 2 เรื่อง สินคำ้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

ฉบบัท่ี 10 เรื่อง เหตกุำรณภ์ำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 เรื่อง ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์

ฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังำน 
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มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 20 เรื่อง กำรบญัชีส ำหรบัเงินอดุหนนุจำกรฐับำลและกำรเปิดเผยขอ้มลู 

เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรฐับำล 

ฉบบัท่ี 21 เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 เรื่อง ตน้ทนุกำรกูยื้ม 

ฉบบัท่ี 24 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 เรื่อง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือออกจำกงำน 

ฉบบัท่ี 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทนุในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้ 

ฉบบัท่ี 29 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 33 เรื่อง ก ำไรตอ่หุน้ 

ฉบบัท่ี 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ฉบบัท่ี 36 เรื่อง กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์

ฉบบัท่ี 37 เรื่อง ประมำณกำรหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้และสินทรพัยท่ี์อำจเกิดขึน้ 

ฉบบัท่ี 38 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 เรื่อง อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 

ฉบบัท่ี 41 เรื่อง เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นครัง้แรก 

ฉบบัท่ี 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 เรื่อง สญัญำประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 เรื่อง กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรพัยำกรแร ่

ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 8 เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรรว่มกำรงำน 

ฉบบัท่ี 12 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 เรื่อง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม 

ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูคำ้ 

ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรฐับำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอย่ำงเฉพำะเจำะจง 

               กบักิจกรรมด ำเนินงำน 

ฉบบัท่ี 25 เรื่อง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 29 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 32 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จำกกำรรือ้ถอน กำรบรูณะและหนีสิ้น 

 ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนั 

ฉบบัท่ี 5 เรื่อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะและกำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  

เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

ฉบบัท่ี 12 เรื่อง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 14 เรื่อง ขอ้จ ำกดัสินทรพัยต์ำมโครงกำรผลประโยชน ์ขอ้ก ำหนดเงินทนุขัน้ต  ่ำและปฏิสมัพนัธ์ 

                ของรำยกำรเหล่ำนี ้ส  ำหรบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังำน 

ฉบบัท่ี 16 เรื่อง กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

ฉบบัท่ี 19 เรื่อง กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

ฉบบัท่ี 20 เรื่อง ตน้ทนุกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรบัเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 เรื่อง เงินท่ีน ำส่งรฐั 

ฉบบัท่ี 22 เรื่อง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 

ฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิกำรทำงภำษีเงินได ้
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ฝ่ำยบริหำรของบริษัทไดป้ระเมินมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน กำรบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตร่อบระยะเวลำบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 แลว้เหน็วำ่ 

1) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 
24, ฉบับท่ี 27, ฉบับท่ี 33, ฉบับท่ี 34, ฉบับท่ี 36, ฉบับท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 8, ฉบับท่ี 10,
ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 15 จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบตัิ 

2) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9 และ ฉบบัท่ี 16 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำง
กำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีตอ่งบกำรเงินในปีท่ีเริม่น ำมำถือปฏิบตัิ 

3) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือ
ปฏิบตั ิ

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส  ำคญัสรุปไดด้งันี ;้ 

2.1 กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย 

บริษัทฯ บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยจะบนัทึกเป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคมุในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แล้ว กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้
ยกเว้นกรณีท่ีเป็นรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำท่ีรับจ้ำงผลิตตำมค ำสั่ งท่ีก  ำหนดเป็นพิเศษของลูกคำ้ จะรบัรูร้ำยได้โดย
พิจำรณำถงึขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร จะบนัทกึเป็นรำยไดโ้ดยพิจำรณำถงึ ขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน 
- ดอกเบีย้รบัถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
- เงินปันผลรบัถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษัทฯมีสิทธิในกำรรบัเงินปันผล 

2.2 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

บรษิัทตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ในจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ไดจ้ำกลกูหนีท้ัง้สิน้ ยอดคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีประมำณขึน้นี ้ได้
จำกกำรวเิครำะหส์ถำนะของหนีใ้นปัจจบุนั 

2.3 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้เพ่ือขำย 
สินคำ้คงเหลือบนัทกึในรำคำทนุโดยวธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน หรือมลูคำ่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่ำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
บรษิัทฯ ประมำณมลูคำ่สินคำ้ท่ีคำดวำ่จะลำ้สมยัเป็นคำ่ใชจ้่ำย โดยพิจำรณำจำกสภำพของสินคำ้และควำมนิยมของผูบ้รโิภค 
วตัถดุิบ 
วตัถดุบิคงเหลือบนัทกึในรำคำทนุโดยวธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุกำรผลิตเม่ือมีกำรเบกิใช ้ 

2.4 ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์

ท่ีดนิ แสดงในรำคำทนุ ส ำหรบัทรพัยส์ินรำยกำรอ่ืน  แสดงในรำคำทนุสทุธิจำกคำ่เส่ือมรำคำสะสม 
คำ่เส่ือมรำคำ ค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรพัยด์งันี ้
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  ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร  10 – 20 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์  5 
เครื่องตกแตง่ อปุกรณแ์ละเครื่องใชส้  ำนกังำน  5 
ยำนพำหนะ  5 

2.5 สิทธิกำรเช่ำ 

สิทธิกำรเช่ำ แสดงในรำคำทนุสทุธิจำกสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำยสะสม  
สิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำย ค  ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยสุญัญำ 

2.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

บรษิัทฯ บนัทกึค่ำลิขสิทธ์ิในรำคำทนุและตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัประโยชนต์ำมอำยสุญัญำแตไ่ม่เกิน 3 ปี 
โดยวธีิผลรวมจ ำนวนปี (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจ้  ำนวนเดือนเป็นฐำนในกำรค ำนวณกำรตดัจ่ำยเป็นรำยเดือน 

2.7 ภำษีเงินได ้

ภำษีเงินไดส้  ำหรบัปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยหรือรบัช ำระโดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทนุประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใชอ้ตัรำ
ภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรบัปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรในปีก่อนๆ 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทกึ โดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 
และจ ำนวนท่ีใชเ้พ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้ม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี ้ก ำร
รบัรูค้่ำควำมนิยมในครัง้แรก กำรรบัรูส้ินทรัพย์หรือหนีสิ้นในครัง้แรกซึ่งเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีหรือก ำไรทำงภำษีและผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจกำรร่วมคำ้ หำก
เป็นไปไดว้่ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมลูค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผล
แตกต่ำงชั่วครำว เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยอิงกบักฎหมำยท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน สินทรพัยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจะหกักลบรำยกำรไดต้่อเม่ือ มีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะหกักลบรำยกำร
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดปั้จจุบนั ซึ่งเก่ียวขอ้งกบักำรเรียกเก็บภำษีเงินไดจ้ำกหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกันและเป็นหน่วย
ภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน แต่มีควำมตัง้ใจท่ีจะช ำระโดยกำรสุทธิหนีสิ้นภำษีเงินไดปั้จจุบนัและสินทรพัย์ภำษีเงินได้
ปัจจบุนั โดยกำรหกักลบหรือตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ำยช ำระหนีส้ินในเวลำเดียวกนั 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะบนัทกึต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกตำ่งชั่วครำวดงักล่ำว สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรำยงำน
และจะถกูปรบัลดลงเทำ่ท่ีประโยชนท์ำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้รงิ 

2.8 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ บนัทกึบญัชีเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ทรพัยส์ินและหนีส้ินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทแปลงค่ำยอดคงเหลือของทรพัยส์ินและหนีส้ินดงักล่ำว ณ วนัสิน้งวดบญัชี เป็นเงินบำทโดยอตัรำ 
แลกเปล่ียนท่ีธนำคำรพำณิชยร์บัซือ้และขำย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมล ำดบั ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ตำ่งประเทศดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในงบก ำไรขำดทนุแลว้ 
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2.9 ผลประโยชนพ์นกังำน 

บริษัทฯ  รบัรู ้ เงินเดือน  ค่ำจำ้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และผลประโยชนอ่ื์นๆ  เป็น
คำ่ใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
เงินชดเชยเม่ือออกจำกงำนของพนกังำนตำมที่ก  ำหนดไวใ้นกฎหมำยของประเทศไทย บนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็ตลอดอำยุกำรท ำงำนของพนกังำน ภำระผูกพนัของบริษัทเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังำนหลงัออกจำกงำนนีค้  ำนวณโดย
นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย โดยใช้วิธี คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้  อย่ำงไรก็ตำม 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนท่ีเกิดขึน้จริงนัน้อำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้
บริษัทฯ  รบัรูก้  ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในส่วนของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
ในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

2.10 ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ท่ีมีบตัรสมำชิกโดยเม่ือลูกคำ้ท่ีมีบตัรสมำชิกซือ้สินคำ้จะไดร้บัคะแนนเพ่ือสะสมซึ่งน ำไป
ค ำนวณเป็นมลูค่ำเงินบำทตำมอตัรำท่ีบริษัทฯ ก ำหนดมลูคำ่เงินบำทท่ีค  ำนวณไดส้ำมำรถน ำไปใชแ้ทนเงินสดในกำรซือ้สินคำ้ครัง้
ตอ่ๆ ไป 

บริษัทฯ รบัรูจ้  ำนวนเงินของคะแนนสะสมดงักล่ำวในบญัชี “ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน” โดยน ำยอดท่ีประมำณเพิ่มขึน้แต่ละ
ครัง้ไปแสดงหกัจำกยอดขำยท่ีบริษัทฯ ใหค้ะแนนสะสมและบนัทึกจ ำนวนเงิน (มูลค่ำยุติธรรม) ท่ีค  ำนวณจำกคะแนนสะสมเป็น
รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือลกูคำ้น ำคะแนนสะสมมำใชช้  ำระรำคำสินคำ้ 

2.11 กำรใชด้ลุยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ฝ่ำยบรหิำรอำจตอ้งใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรผลกระทบของ
เหตกุำรณท่ี์ไม่แน่นอนในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตปุระกอบ     
งบกำรเงิน ดว้ยเหตนีุผ้ลท่ีเกิดขึน้จรงิจงึอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้

2.12 ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทนุ) สุทธิดว้ยจ ำนวนหุน้ถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัท่ีออก
และเรียกช ำระแลว้ ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 

3. รายการบัญชีกับบริษัทย่อย กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรำยกำรบญัชีกบับริษัทย่อย กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเกิดขึน้ตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำรดงักล่ำวถือตำม
รำคำตลำดทั่วไป หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัส ำหรบัรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด 

ยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน  ซึ่งแสดงรวมเป็น
ส่วนหนึ่งในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะบรษิัท  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
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สินทรพัย ์
3.1 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 

บรษิัทย่อย         
บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั         
- ลกูหนีก้ำรคำ้  -  -  874,766.36  874,766.36 
- ลกูหนีอ่ื้น - รำยไดอ่ื้น  -  -  1,089,038.29  600,846.23 

รวม  -  -  1,963,804.65  1,475,612.59 

3.2 เงินประกนัและมดัจ ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
เงินมดัจ ำคำ่เช่ำ - บรษัิท ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั  1,006,200.00  1,006,200.00  962,910.00  962,910.00 

รวม  1,006,200.00  1,006,200.00  962,910.00  962,910.00 

หนีส้ิน 
3.3 เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 
บรษิัทย่อย         

บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  -  -  126,430.32  1,187,181.82 
รวม  -  -  126,430.32  1,187,181.82 

3.4 เจำ้หนีอ่ื้น-กิจกำรและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                           บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 
บรษิัทและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั         

บรษิัท ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั         
- คำ่เช่ำ ภำษีโรงเรือน,ไฟฟ้ำ-ประปำ  793,567.82  1,845,011.36  700,894.27  1,623,114.81 

กรรมกำรบรษิัท – เงินทดรองจ่ำย  -  1,105,769.00  -  1,105,769.00 
รวม  793,567.82  2,950,780.36  700,894.27  2,728,883.81 
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3.5 เงินกูยื้มระยะสัน้จำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บำท 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2561 เพ่ิม ลด 31 ธันวำคม 2562 

กรรมกำรบรษิัท - 5,000,000.00  (5,000,000.00) - 
 รวม - 5,000,000.00  (5,000,000.00) - 

ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562 บริษัทฯ ไดกู้เ้งินจำกกรรมกำรของบรษิัทฯ ท่ำนหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน 5 ลำ้นบำทโดยไดอ้อกตั๋วสญัญำใชเ้งินเป็น
หลกัฐำน ก ำหนดกำรช ำระคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ตอ่ปี และไดช้  ำระเสรจ็สิน้ในเดือนธนัวำคม 2562 

3.6  รำยกำรคำ้ท่ีส  ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้

 บำท 
 ส  ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท นโยบำยกำรคดิ 
2562 2561 2562 2561 ตน้ทนุระหว่ำงกนั 

รายได้อื่น 
บรษิัทย่อย 
บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั - - 488,192.06   2,615,150.44 รำคำที่ตกลงกนั 
ซือ้สินค้า 
บรษิัทย่อย 
บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั   - -      653,503.24  5,647,316.26 รำคำที่ตกลงกนั

กนัค่าใช้จ่ายบริหาร  
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บรษิัท ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั   5,335,035.23   5,330,836.54 4,934,190.91    4,926,312.56 รำคำตำมสญัญำ 

3.7 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
บรษิัทฯ มีคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงันี ้ 

บำท 
ส ำหรบังวดปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 7,245,064.81 12,378,878.86    7,245,064.81 12,378,878.86 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  234,656.00 696,955.00   234,656.00 696,955.00 
ผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืน - - - - 

รวม 7,479,720.81 13,075,833.86 7,479,720.81 13,075,833.86 
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

บำท 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

เงินสด 426,927.25 708,191.49 416,633.25 698,692.74 
เงินฝำกธนำคำรและสถำบนั
กำรเงิน

 24,784,837.26 6,285,366.33 24,428,988.00 5,555,686.30 
     รวม 25,211,764.51 6,993,557.82 24,845,621.25 6,254,379.04 
หกั เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระผกูพนั (2,259,308.94) (2,240,293.36) (2,259,308.94) (2,240,293.36) 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 22,952,455.57 4,753,264.46 22,586,312.31 4,014,085.68 

5. ลูกหนีก้ารค้า   สุทธิ

ลกูหนีก้ำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย
บำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

ลกูหนีก้ำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน 602,288.22 685,312.25 602,288.22 685,312.25 
หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน  สทุธิ 602,288.22 685,312.25 602,288.22 685,312.25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลกูหนีก้ำรคำ้-กิจกำรอ่ืน จ ำแนกตำมอำยหุนีท่ี้คำ้งช ำระดงันี ้

บำท 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

ลกูหนีก้ำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน 
- ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 602,288.22 685,312.25 602,288.22 685,312.25 
- เกินก ำหนดช ำระ 0  -  3 เดือน  - -  - - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4  -  6 เดือน  - -  - - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7  - 12 เดือน  - -  - - 
- เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป  - -  - - 

รวม 602,288.22 685,312.25 602,288.22 685,312.25 
หกั : คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  - -  - - 

 รวมลกูหนีก้ำรคำ้–กิจกำรอ่ืน  สทุธิ 602,288.22 685,312.25 602,288.22 685,312.25 
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6. ลูกหนีอ้ื่น 

ลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 
รำยไดค้ำ้งรบั  295,286.68  13,281.27  295,286.68  13,281.27 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้  406,722.67  617,037.29  389,982.59  592,137.23 
อ่ืนๆ  1,079,630.65  898,025.89  1,079,630.65  898,025.89 
รวม  1,781,640.00  1,528,344.45  1,764,899.92  1,503,444.39 

 
 
 
7. สินค้าคงเหลือ สุทธ ิ

สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
         บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 

สินคำ้ส ำเรจ็รูป   32,930,189.17  62,866,364.98  30,854,612.26  62,711,185.61 
วตัถดุิบและวสัดกุำรผลิต  187,950.64  241,351.64  5,620.31  5,620.31 

รวม  33,118,139.81  63,107,716.62  30,860,232.57  62,716,805.92 
หกั  คำ่เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั  (4,733,990.11)  (2,955,095.37)  (2,955,095.37)  (2,955,095.37) 
สินคำ้คงเหลือ  สทุธิ  28,384,149.70  60,152,621.25  27,905,137.20  59,761,710.55 

กำรเปล่ียนแปลงของคำ่เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้

  บำท 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  2562  2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี    2,955,095.37  1,331,053.43 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ระหวำ่งปี    1,778,894.74  1,624,041.94 
ยอดคงเหลือสิน้ปี    4,733,990.11  2,955,095.37 
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทย่อยดงันี:้-

เงินลงทนุ 
สดัสว่น ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทนุช ำระแลว้ กำรถือหุน้ รำคำทนุ มลูค่ำตำมบญัชี เงินลงทนุ 

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. 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ รอ้ยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ผลิตเครื่องส  ำอำง 5.00 5.00 99.10 99.10 4,955 4,955 1,105 5,419    4,955 - 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ  ำกดั พลงังำนและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง 

2.00 2.00 99.60 99.60 1,992 1,992 101 157 1,992 1,992 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 6,947 6,947 1,206 5,576 6,947 1,992 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ 6,947 1,992 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ - 4,955
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9. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ

ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

บำท 

งบกำรเงินรวม 

เครื่องตกแตง่อปุกรณ ์

ส่วนปรบัปรุง และ 

อำคำร เครื่องใชส้  ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ราคาทุน 

ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 61  33,858,084.16 90,775,208.26    6,148,211.21   130,781,503.63 
เพิ่มขึน้    43,068.60   51,932.71 - 95,001.31

ลดลง - (3,790,783.27) (3,706,495.33)    (7,497,278.60) 

ตดัทรพัยส์ินเสียหำย/เลิกใช ้    (18,235,425.36)   - -    (18,235,425.36) 

รำคำทนุตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 62    15,665,727.40 87,036,357.70 2,441,715.88   105,143,800.98 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

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

เพิ่มขึน้   (3,312,025.94)   (3,603,709.81)   (53,917.75)    (6,969,653.50) 

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

ตดัทรพัยส์ินเสียหำย/เลิกใช ้  13,208,639.80   - -  13,208,639.80 

ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค 62 (11,987,241.51) (83,908,416.80) (2,441,697.85) (98,337,356.16) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

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

31 ธนัวำคม 2562     3,678,485.89   3,127,940.90    18.03   6,806,444.82 
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บำท 

งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

เครื่องตกแตง่อปุกรณ ์
ส่วนปรบัปรุง และ 

อำคำร เครื่องใชส้  ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ราคาทุน 

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

เพิ่มขึน้    43,068.60   51,932.71 - 95,001.31

ลดลง - (3,790,783.27) (3,706,495.33)    (7,497,278.60) 

ตดัทรพัยส์ินเสียหำย/เลิกใช ้    (18,235,425.36)   - -    (18,235,425.36) 

รำคำทนุตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 62   15,665,727.40 86,880,845.09   2,441,715.88   104,988,288.37 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

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

เพิ่มขึน้   (3,312,025.94)   (3,572,871.82)   (53,917.75)    (6,938,815.51) 

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

ตดัทรพัยส์ินเสียหำย/เลิกใช ้  13,208,639.80    - -  13,208,639.80 

ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 62 (11,987,241.51) (83,801,642.92) (2,441,697.85) (98,230,582.28) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 ธนัวำคม 2561   11,974,228.79   7,181,082.04  474,499.12 19,629,809.95 

31 ธนัวำคม 2562   3,678,485.89   3,079,202.17    18.03 6,757,706.09 

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไวใ้น คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร ประกอบดว้ย 
บำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 2561 2562 2561 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 3,708,930.05 4,881,704.02 3,708,930.05 4,881,704.02 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 3,260,723.45 2,877,013.21 3,229,885.46 2,846,175.22 

รวม 6,969,653.50 7,758,717.23 6,938,815.51 7,727,879.24 
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10. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน – สุทธิ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย
บำท 

งบกำรเงินรวม 
31 ธันวำคม 2561 เพ่ิม ตดัจำ่ย โอน 31 ธันวำคม 2562 

รำคำทนุ :- 
คำ่ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ 24,243,892.77 - (3,184,210.38) - 21,059,682.39
คำ่โปรแกรมบญัชี 36,380.00 - -   -  36,380.00 
     รวม 24,280,272.77 - (3,184,210.38) -  

 

21,096,062.39
หกั  คำ่ตดัจ่ำยสะสม: 
คำ่ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ (24,243,892.77) - 3,184,210.38 - (21,059,682.39)
คำ่โปรแกรมบญัชี (22,525.69) (7,256.08) - - (29,781.77) 

     รวม (24,266,418.46) (7,256.08) 3,184,210.38 - (21,089,464.16)
คำ่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13,854.31 6,598.23 
บวก  คำ่ลิขสิทธ์ิยงัไม่ถงึก ำหนดตดัจ่ำย - - 

13,854.31 6,598.23 

บำท 
งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธันวำคม 2561 เพ่ิม ตดัจำ่ย โอน 31 ธันวำคม 2562 

รำคำทนุ :- 
คำ่ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ 24,243,892.77 - (3,184,210.38) - 21,059,682.39
     รวม 24,243,892.77 - (3,184,210.38) - 21,059,682.39
หกั  คำ่ตดัจ่ำยสะสม: 
คำ่ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ (24,243,892.77) - 3,184,210.38 - (21,059,682.39)
     รวม (24,243,892.77) - 3,184,210.38 - (21,059,682.39)
คำ่ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตรส์ทุธิ  - - 
บวก  คำ่ลิขสิทธ์ิยงัไม่ถงึก ำหนดตดัจ่ำย  - - 

 - - 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บำท 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 2561 2562 2561 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 7,256.08 7,256.08 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ มีลิขสิทธ์ิท่ีตดัจ่ำยหมดแลว้แต่ยงัมีระยะเวลำกำรใชส้ิทธ์ิคงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน (รำคำ
ทนุเดมิ) 2.31 ลำ้นบำท และ 5.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ ได้ค  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วนท่ีไดร้ับกำร
ลดหย่อนหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์หง่ประมวลรษัฎำกรแลว้

บริษัทฯ ค  ำนวณภำษีเงินไดต้ำมประมวลรษัฎำกรส ำหรบัปี 2562 และ 2561 ในอัตรำรอ้ยละ 20 ของก ำไร  ส่วนบริษัทย่อย ใชอ้ตัรำ
ภำษีตำมประกำศของกรมสรรพำกรส ำหรบักิจกำรเอสเอ็มอี

11.1 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

บำท 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
     ยอดคงเหลือยกมำ - 1,640,207.20
     ผลแตกตำ่งชั่วครำว เพิ่มขึน้ (ลดลง) - 376,108.64
     เพิ่มขึน้(ลดลง) จำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

- -
     ปรบัปรุง - (2,016,315.84)
     ยอดคงเหลือยกไป - - 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
     ยอดคงเหลือยกมำ - - 
     ผลแตกตำ่งชั่วครำว เพิ่มขึน้ (ลดลง) - - 
     ยอดคงเหลือยกไป - - 

11.2 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เกิดจำกรำยกำร คำ่ลิขสิทธ์ิตดัจ่ำย คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน และประมำณ
กำรสิทธิสะสมคะแนน ซึ่งเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นกบัฐำนภำษีของสินทรพัย์
และหนีส้ิน ตำมรำยละเอียดดงันี ้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
บำท 

มลูคำ่ (บำท) อตัรำ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ตำมบญัชี ตำมฐำนภำษี ผลตำ่งชั่วครำว ภำษี สินทรพัย ์ หนีส้ิน 

ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ - 46,967.23 ¤     46,967.23 20% 9,393.45 - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำนพนกังำน 

6,905,231.00 - 6,905,231.00 20% 1,381,046.20 - 
ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน 1,384,453.76 - 1,384,453.76 20% 276,890.73 - 
รวม 1,667,330.38 -
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
บำท 

มลูคำ่ (บำท) อตัรำ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ตำมบญัชี ตำมฐำนภำษี ผลตำ่งชั่วครำว ภำษี สินทรพัย ์ หนีส้ิน 

ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ - 331,476.60 331,476.60 20% 66,295.32 - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำนพนกังำน 

5,920,221.00 - 5,920,221.00 20% 1,184,044.20 - 
ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน 2,251,640.50 - 2,251,640.50 20% 450,328.08 - 
รวม 1,700,667.60 - 

11.3 กำรกระทบยอดภำษีเงินไดต้ำมบญัชีกบัภำษีเงินไดต้ำมแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได  ้

ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
บำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั - - 
หัก : รำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – 
ทรพัยส์ิน          ลกูหนีฝ้ำกขำย - - 

 ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ - - 
 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน - - 
 ประมำณกำรสิทธิสะสมแตม้ - - - - 

        รวมรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ - - 

ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
บำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั - - 
หัก : รำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – 
ทรพัยส์ิน          ลกูหนีฝ้ำกขำย - - 

 ลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร ์ 225,853.09 225,853.09 
 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 928,199.63 928,199.63 
 ประมำณกำรสิทธิสะสมแตม้ 486,154.48 1,640,207.20 486,154.48 1,640,207.20 

        รวมรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,640,207.20 1,640,207.20 
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 1,640,207.20 1,640,207.20 
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11.4 ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
บำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั - 
-  ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำม - 
       - หลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั - - - - 

คำ่ใชจ้่ำย(รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี - 
- แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน- - - - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี- สทุธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใชห้กัภำษี และขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซึง่ไม่ไดร้บัรูเ้ป็น
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน เน่ืองจำกฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบริษัทพิจำรณำแลว้เหน็ว่ำยงัไม่มีควำมเป็นไปได้
คอ่นขำ้งแน่วำ่กลุ่มบรษิัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอตอ่กำรน ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวมำใชป้ระโยชน์ 

12. สิทธิการเช่า - สุทธิ

บำท 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

ณ วนัที่ ตดัทรพัยส์ิน ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2561 เพ่ิม ลด เสียหำย/เลิกใช ้ 31 ธันวำคม 2562 

รำคำทนุ  184,860,358.50 - (7,507,838.00) (41,655,300.00) 135,697,220.50 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (135,064,993.08) (7,099,926.38) 7,507,838.00 27,163,037.55 (107,494,043.91) 

สิทธิกำรเช่ำ  - สทุธิ 49,795,365.42 (7,099,926.38) - (14,492,262.45) 28,203,176.59 

คำ่สิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำย ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  แสดงไวใ้นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย ประกอบดว้ย 

บำท 
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 
สิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำย 7,099,926.38 7,646,735.34 

ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทฯ ไดย้กเลิกและส่งคืนพืน้ท่ีเช่ำในศนูยก์ำรคำ้ 2 แห่ง ซึ่งเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 1 แห่ง และสิทธิกำรเช่ำ
ระยะยำวท่ีครบก ำหนด 1 แหง่ และไดป้รบัปรุงบญัชี รำคำทนุของสิทธิกำรเช่ำกบัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสมจ ำนวนเงิน  11,914,848.00 บำท 
เทำ่กนั 
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ในเดือนตลุำคม 2562 บรษิัทฯ ไดย้กเลิกและส่งคืนพืน้ท่ีสิทธิกำรเช่ำท่ียงัไม่ครบก ำหนด 1 แหง่ 

ในเดือนธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ ไดย้กเลิกและส่งคืนพืน้ท่ีสิทธิกำรเช่ำท่ียงัไม่ครบก ำหนด 1 แหง่ 

13. เจ้าหนีอ้ื่น

เจำ้หนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  ประกอบดว้ย

บำท 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 2,544,251.88 2,984,002.89 2,399,942.26 2,880,070.65 
เจำ้หนีอ่ื้น 2,468,280.75 2,494,201.84 2,460,232.38 2,434,451.84 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 28,520.87 36,880.65 28,520.87 36,880.65 
รวม 5,041,053.50 5,515,085.38 4,888,695.51 5,351,403.14 

14. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

บำท 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
ยอดคงเหลือ ตน้ปี 7,552,000.00 8,500,000.00 7,552,000.00 8,500,000.00 
จ่ำยช ำระ     (945,661.12)  (948,000.00)  (945,661.12)  (948,000.00) 
ยอดคงเหลือ สิน้ปี 6,606,338.88 7,552,000.00 6,606,338.88 7,552,000.00 
หกั เงินกูร้ะยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (948,000.00) (948,000.00) (948,000.00) (948,000.00) 

 สทุธิ 5,658,338.88 6,604,000.00 5,658,338.88 6,604,000.00 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวเป็นกำรกู้โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิกำรเช่ำและบริกำร มูลค่ำ 14,350,000.00 บำท 
ระยะเวลำกำรกู ้10 ปี อตัรำดอกเบีย้ระหวำ่ง MLR-1 ถงึ MLR   

15. ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน

กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้

บำท 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน ณ ตน้ปี 5,950,933.00 4,671,598.16 5,920,221.00 4,640,998.16 
ผลประโยชนท์ี่จำ่ยแลว้ 
 

- - - - 
ตน้ทนุบรกิำรปัจจบุนัและดอกเบีย้ 954,397.00 1,279,334.84 985,010.00 ¤1,279,222.84 
ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำร- ¤

- ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั - - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน ณ   สิน้ปี 6,905,330.00 5,950,933.00 6,905,231.00 5,920,221.00 
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คำ่ใชจ้่ำยท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561   มีดงันี ้

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
  ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

ตน้ทนุบรกิำรปัจจุบนั  841,606.83  1,167,718.80  865,763.83  1,167,610.80 
ตน้ทนุดอกเบีย้  112,790.17  111,616.04  119,246.17  111,612.04 
รวม  954,397.00  1,279,334.84  985,010.00  1,279,222.84 

 
ขอ้สมมตุหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้

 รอ้ยละ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 
อตัรำคดิลด 2.27  2.27 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือน 5.00  5.00 
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน 0 - 60.00*  0 - 60.00* 
อตัรำมรณะ TMO2008**  TMO2008** 

* ขึน้อยู่กบัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยพุนกังำน 
** อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2551 ประเภทสำมญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของข้อสมมุตหิลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย เป็นดงันี ้

ขอ้สมมตุิหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด อตัรำกำรเพิ่มขึน้
ของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือวำ่ขอ้สมมตุอ่ืินไม่เปล่ียนแปลง ซึง่ผลกระทบของกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงใน
ขอ้สมมตุท่ีิเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงันี ้

- ถำ้อตัรำคดิลดเพิ่มขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 1 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนจะลดลง 0.32 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้ 0.36 ลำ้นบำท) 
- ถำ้อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนเพิ่มขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 1 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนจะเพิ่มขึน้  0.43 ลำ้นบำท (ลดลง 0.39 

ลำ้นบำท) 
- ถำ้พนกังำนอำยยืุนขึน้ (สัน้ลง) 1 ปี ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนจะเพิ่มขึน้ 0.03 ลำ้นบำท  (ลดลง 0.03  ลำ้นบำท) 

ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำนไดค้  ำนวณโดยกำรใชว้ิธีเดียวกนั
กบัท่ีค  ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 ท่ีประชุมสภำนิติบญัญัตแิห่งชำติไดใ้หค้วำมเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญัต ิคุม้ครองแรงงำนโดยมีสำระส ำคญั
คือกำรปรบัเพ่ิมอัตรำค่ำชดเชยใหก้บัลูกจำ้งท่ีท  ำงำนตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปใหไ้ดค้่ำชดเชยอตัรำใหม่จำกเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั โดยได้
ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลประโยชนพ์นักงำนของบรษิัทฯ ในเรื่องดงักล่ำวท่ี
ค  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ไม่มีผลแตกตำ่งจำกภำระผกูพนัท่ีบรษิัทฯ ไดบ้นัทกึแลว้  
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16. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกคำ้ท่ีมีบตัรสมำชิก  โดยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน สิน้สุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561  มีดงันี ้

 บำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 2,409,255.80  2,600,927.00 
บวก ประมำณกำรเพิ่มขึน้ระหวำ่งปี 1,439,198.40  2,569,385.00 
หกั   จ ำนวนเงินท่ีใชส้ิทธิระหวำ่งปี (220,783.00)  (434,150.00) 
        จ ำนวนเงินของคะแนนท่ีหมดอำยุ      (2,146,305.20)  (2,326,906.20) 
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 1,481,366.00  2,409,255.80 

17. ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

17.1 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้มีมตดิงัต่อไปนี ้
ก. อนมุตัใิหล้ดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวนเงิน 2,434,129,151 บำท (สองพนัส่ีรอ้ยสำมสิบส่ีลำ้นหนึ่งแสนสองหม่ืนเกำ้พนั

หนึ่งรอ้ยหำ้สิบเอ็ด) จำกเดิม 3,311,880,336 บำท (สำมพนัสำมรอ้ยสิบเอ็ดลำ้นแปดแสนแปดหม่ืนสำมรอ้ยสำมสิบหก) เป็น 
877,751,185 บำท (แปดรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนหำ้หม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอ้ยแปดสิบหำ้) โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังมิได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 2,434,129,151 หุน้ มลูคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

ข. อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวนเงิน 692,583,728 บำท (หกรอ้ยเกำ้สิบสองลำ้นหำ้แสนแปดหม่ืนสำมพันเจ็ด
รอ้ยย่ีสิบแปด) จำก 877,751,185 บำท (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร ้อยแปดสิบห้ำ)  เป็น 
1,570,334,913 บำท (หนึ่งพันห้ำร้อยเจ็ดสิบล้ำนสำมแสนสำมหม่ืนส่ีพันเก้ำร้อยสิบสำม) โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 
692,583,728 หุน้ มลูคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

17.2 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ ำนวน 100,000,000 
บำท (หนึ่งรอ้ยลำ้นบำท) จำกเดิม 1,570,334,913 บำท (หนึ่งพันหำ้รอ้ยเจ็ดสิบลำ้นสำมแสนสำมหม่ืนส่ีพนัเกำ้รอ้ยสิบสำมบำท) 
เป็น 1,470,334,913 บำท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบลำ้นสำมแสนสำมหม่ืนส่ีพนัเกำ้รอ้ยสิบสำมบำท) โดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนท่ียัง
มิไดน้  ำออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท และไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนต่อกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 

17.3 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2558 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุช ำระแลว้ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชณ์ จ ำนวน 100 
ลำ้นหุน้ มลูคำ่ ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในรำคำขำยหุน้ละ 1.37 บำท 

17.4 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชณ ์จ ำนวน 2,499
หุน้ มลูคำ่ ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในรำคำขำยหุน้ละ 1.00 บำท 
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ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ดงันี ้
ส่วนเกิน(ส่วนต ่ำ) 

จ ำนวนหุน้ จ ำนวนเงิน มลูคำ่หุน้ 
รำยกำร (พนัหุน้) (พนับำท) (พนับำท) 

หุ้นสามัญจดทะเบียน 
1 มกรำคม 2558 3,311,880 3,311,880 - 
1 มกรำคม 2559 1,470,335 1,470,335 - 
1 มกรำคม 2560 1,470,335 1,470,335 - 
1 มกรำคม 2561 1,470,335 1,470,335 - 
1 มกรำคม 2562 1,470,335 1,470,335 - 
31 ธนัวำคม 2562 1,470,335 1,470,335 - 

หุ้นสามัญทีอ่อกช าระแล้ว 
1 มกรำคม 2558 877,751 877,751 415,519 
1 มกรำคม 2559 977,751 977,751 448,579 
1 มกรำคม 2560 977,751 977,751 448,579 
1 มกรำคม 2561 977,751 977,751 448,579 
1 มกรำคม 2562 977,754 977,754 448,579 
31 ธนัวำคม 2562 977,754 977,754 448,579 

18. ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้น

เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้มีมตท่ีิส ำคญั ดงัตอ่ไปนี;้
ก. อนมุตัิใหก้ำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ รุ่นท่ี 1 (MPG-W1) รวมจ ำนวนไม่เกิน 292,583,728 หน่วย เพ่ือ

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ โดยจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดยไม่คิดมลูคำ่ ในอตัรำส่วน 3 
หุน้สำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ ำนวนไม่เกิน 292,583,728 หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
ค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ใหต้ดัเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้จ  ำนวน โดยรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ เทำ่กบั 1.00 บำทตอ่หุน้ 

ข. อนมุตัิใหก้ำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ รุ่นท่ี 2 (MPG-W2) รวมจ ำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย เพ่ือ
ตอบแทนใหแ้ก่นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจง โดยจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯในอตัรำส่วน 3 หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ตอ่ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ รวมจ ำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณ
ตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ใหต้ดัเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้จ  ำนวน โดยรำคำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
เทำ่กบั 2.10บำทตอ่หุน้ 

ต่อมำวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2558 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติใหย้กเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ 
รุน่ท่ี 2 (MPG-W2) รวมจ ำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย 
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ณ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2561 มีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชแ้ลว้และไม่ใชส้ิทธิ ดงันี;้   

  จ ำนวนหน่วย 
  MPG-W1 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  292,581,561  
หกั : ใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้สำมญัแลว้   

จนถงึ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2561           (2,499) 
คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใชส้ิทธิ 

 
292,579,062 

 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  3 ปี 
อตัรำกำรใชส้ิทธิ (หน่วย : หุน้)  1 : 1 
รำคำใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั 1 หุน้    1 บำท 
วนัท่ีเริ่มใชส้ิทธิไดค้รัง้แรก  30 พ.ย. 58 
วนัท่ีสดุทำ้ยในกำรใชส้ิทธิ  1 มิ.ย. 61 

 
19. การกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

  งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย  
  (พนับำท) ถ่วงน ำ้หนกั(พนัหุน้) ก ำไร(ขำดทนุ) ตอ่หุน้(บำท) 
  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ (44,776) (65,306) 977,754 977,752 (0.046) (0.067) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับ
ลด 

      
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ       

 จ  ำนวน 292,581,561 หน่วย - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

ก ำไร(ขำดทนุ)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั        
(สมมตุวิำ่มีกำรแปลงหุน้สำมญัเทียบเทำ่       
เป็นหุน้สำมญั) (44,776) (65,306) 977,754 977,752 (0.046) (0.067) 
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งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 
(พนับำท) ถ่วงน ำ้หนกั(พนัหุน้) ก ำไร(ขำดทนุ) ตอ่หุน้(บำท) 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ (48,571) (72,541) 977,754 977,752 (0.050) (0.074) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับ
ลด  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

 จ ำนวน 292,581,561 หน่วย - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทนุ)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  
(สมมตุวิำ่มีกำรแปลงหุน้สำมญัเทียบเทำ่ 
เป็นหุน้สำมญั) (48,571) (72,541) 977,754 977,752 (0.050) (0.074) 

20. สินทรัพยท์ีเ่ป็นหลักประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 2.26 ล้ำนบำท และ 2.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  เป็น
หลกัประกนัวงเงินเบกิเกินบญัชี

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

คำ่ใชจ้่ำยส ำคญั ๆ ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  จ  ำแนกตำมลกัษณะไดด้งันี้
บำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
ส ำหรบัปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2562 2561 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเรจ็รูป (31,715,070.55) (28,460,389.56) (31,856,573.35) (35,042,343.34) 

ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป (78,969,742.43) (136,185,365.61) (79,157,997.96) (139,072,803.51) 

คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน (ไม่รวมคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร) 28,749,340.44 36,025,116.59 28,541,832.44 35,795,928.74 
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ใชจ้่ำยตดับญัชี 14,076,835.96 15,412,708.65 14,038,741.89 15,374,614.58 
ขำดทนุจำกกำรเลิกใชอ้ปุกรณ ์ 4,043,203.51 406,238.06 4,043,203.51 406,238.06 
คำ่โฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย 4,141,783.24 9,282,146.13 3,982,196.60 8,446,857.42 
คำ่เช่ำและบรกิำร 19,845,638.56 26,249,622.21 19,649,309.99 26,044,100.88 
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22. ภาระผูกพัน 

สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำนใหญ่ และ คลงัสินคำ้ 

เม่ือวันที่ 20 เมษำยน 2559 บริษัทฯ ไดล้งนำมในสัญญำเช่ำพืน้ท่ีส  ำนักงำนใหญ่ และ คลังสินคำ้ และค่ำบริกำร จำกบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั) ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สำมำรถขยำยระยะเวลำเช่ำไดค้รำวละ 3 ปี โดย
เริ่มคิดค่ำเช่ำตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 อัตรำค่ำเช่ำและบริกำร 390 บำทต่อตำรำงเมตร คิดเป็นจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและ
บริกำรเดือนละ 335,400.00 บำท อัตรำค่ำเช่ำและบริกำรดังกล่ำวอ ้ำงอิงจำกรำคำประเมินของผู ้ประเมินอิสระในบัญชีผู้
ประเมินฯ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. สองรำย  และไดร้ ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรของ
บริษัทแล้ว  

ต่อมำเม่ือครบก ำหนดสัญญำเช่ำ (วันที่ 30 เมษำยน 2562) บริษัทฯ ไดต้่อสัญญำเช่ำดังกล่ำวออกไปอีก 3 ปี อัตรำค่ำเช่ำคง
เดิม ครบก ำหนดในวันท่ี 30 เมษำยน 2565 

นอกจำกนี ้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ไดเ้ช่ำพืน้ที่บำงส่วนจำกบริษัทที่เกี่ยวข ้องกันด ังกล่ำวในอัตรำเดียวกันกับบริษัท คิดเป็น
จ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 128,700.00 บำท 

1 มกรำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดค้ืนพืน้ที่  จ  ำนวน 37 ตำรำงเมตร และ 293 ตำรำงเมตร ตำมล ำด ับ คงเหลือ
จ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อเดือน 320,970.00 บำท และ 14,430.00 บำท ตำมล ำดับ 

สญัญำเช่ำพืน้ท่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญำเช่ำพืน้ท่ีรวม 10 สัญญำ มีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 – 17 ปี สิน้สุดในเดือน 
กนัยำยน  2579 คำ่เช่ำ-ค่ำบรกิำร รวมของส ำนกังำนใหญ่  คลงัสินคำ้ และสำขำ ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
จ ำนวน 19.84 ลำ้นบำท และ 26.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สญัญำเช่ำดงักล่ำวขำ้งตน้ ประกอบดว้ย คำ่เช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำนใหญ่  และสำขำ  มีคำ่เช่ำขัน้ต  ่ำจ ำแนกตำมระยะเวลำ ดงันี ้
 จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 

ระยะเวลำ บรษิัทย่อย  บรษิัทฯ 
ไม่เกิน 1 ปี 0.19  14.63 
มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 0.43  24.87 
มำกกวำ่ 5 ปี             -  6.88 

ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทฯ ไดย้กเลิกและส่งคืนพืน้ท่ีเช่ำในศูนยก์ำรคำ้ 2 แห่ง ซึ่งเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 1 แห่ง และสิทธิกำรเช่ำ
ระยะยำวท่ีครบก ำหนด 1 แหง่ 

ในเดือนพฤษภำคม, มิถนุำยน และพฤศจิกำยน 2561 บรษิัทฯ ไดย้กเลิกสญัญำเช่ำระยะสัน้และส่งคืนพืน้ท่ีเช่ำในศนูยก์ำรคำ้ 3 แหง่ 

ในเดือนมีนำคม และเมษำยน 2562 บรษิัทฯ ไดย้กเลิกสญัญำเช่ำระยะสัน้และส่งคืนพืน้ท่ีเช่ำในศนูยก์ำรคำ้ 2 แหง่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สญัญำเช่ำพืน้ท่ีในศนูยก์ำรคำ้คงเหลือ 9 สญัญำ ซึ่งยงัคงเปิดเป็นรำ้นขำยสินคำ้ของบริษัทและบริษัทย่อย  
8 สัญญำ (โดย 2 สัญญำไดแ้บ่งเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่ำช่วงบำงส่วน) ส่วนท่ีเหลือ 3 สัญญำ บริษัทฯ ไดใ้หบ้ริษัทอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันเช่ำช่วง
ตำมระยะเวลำคงเหลือของสญัญำเดมิ 

ในเดือนตลุำคม 2562 บรษิัทฯ ไดย้กเลิกและส่งคืนพืน้ท่ีสิทธิกำรเช่ำท่ียงัไม่ครบก ำหนด 1 แหง่ 

ในเดือนธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ ไดย้กเลิกและส่งคืนพืน้ท่ีสิทธิกำรเช่ำท่ียงัไม่ครบก ำหนด 1 แหง่ 
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คดีควำม 

ในเดือน กันยำยน  และตุลำคม 2562 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ในมูลหนีค้่ำสินคำ้จ ำนวน 2 คดี ซึ่งตน้เงินดงักล่ำวปรำกฏอยู่งบ
กำรเงิน  ดงันี ้

1. ใหช้  ำระเงินจ ำนวน 1,738,929.85 บำท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 1,721,595.97 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

2. ใหช้  ำระเงินจ ำนวน 2,865,753.00 บำท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 2,500,000.00 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

เหตกุำรณภ์ำยหลงัวนัท่ีงบกำรเงิน 

ในเดือน มกรำคม 2563 บรษิัทฯ ถกูฟ้องเป็นคดีแพ่ง ในมลูหนีค้ำ่สินคำ้จ ำนวน 1 คดี ซึง่ตน้เงินดงักล่ำวปรำกฏอยู่งบกำรเงิน ดงันี ้

ใหช้  ำระเงินจ ำนวน 621,974.97 บำท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 578,974.97 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

 

23. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบรษิัท ด  ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ จ ำหน่ำย อปุกรณเ์ทคโนโลยี เครื่องส ำอำง และกำรผลิต จ ำหน่ำยโสตทศันะวสัดุ
อุปกรณ์ทุกชนิด  ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตรเ์ดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รำยได้ ก ำไรและสินทรพัย์ทั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึง
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนธุรกิจ 

 

24. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษัท มีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จำกหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  เน่ืองจำก ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น
เงินตรำตำ่งประเทศ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ในตลำดในอนำคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัท อย่ำงไรก็ตำมสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบีย้เป็นอตัรำในตลำด ซึง่กลุ่มบริษัทคำด
วำ่จะไม่มีควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำดอกเบีย้  

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหส้ินเช่ือ 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหส้ินเช่ือ เกิดจำกกำรท่ีลูกหนีก้ำรคำ้ไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในกำรใหส้ินเช่ือ ซึง่จะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยทำงกำร
เงิน แก่กลุ่มบรษิัท อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกในปัจจบุนักลุ่มบริษัทขำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีไ้ดดี้ กลุ่มบรษิัท
จงึไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลูกหนีเ้หล่ำนี ้และควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของลูกหนี้
กำรคำ้มีไม่มำก เน่ืองจำกลูกหนีข้องกลุ่มบริษัทฯกระจำยอยู่ในพืน้ท่ีท่ีแตกต่ำงกนั ส  ำหรบัลูกหนีก้ำรคำ้ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
รำคำตำมบญัชีของลูกหนีก้ำรคำ้หลงัจำกหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเป็นมลูคำ่ท่ีค  ำนงึถงึควำมเส่ียงสงูสดุท่ีอำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดในกำรใหส้ินเช่ือดงักล่ำวแลว้ 
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มลูคำ่ยตุธิรรม 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัท เช่ือว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินจะไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับมูลค่ำตำม
บญัชี 

 

25. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลนีไ้ดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ  เม่ือวนัท่ี  20 กมุภำพนัธ ์2563 

 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................  กรรมกำร                 ลงช่ือ ...................................................... กรรมกำร 
              (นำงกิตติย์ำใจ  ตรีเอกวจิิตร)                                                       (นำยอภิวฒุ ิ พิมลแสงสรุยิำ) 
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20 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310

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

house of lifestyle gadgets

www.gizmanlifestyle.com
gizmanlifestyle

multi-brand beauty store

www.stardust.co.th
stardustshops
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