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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

หน่วย:พันบาท
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2562

2561

2560

สินทรัพย์รวม

95,135

145,534

220,900

หนีส้ นิ รวม

92,618

98,239

977,754

2562

2561

2560

96,094

150,515

234,053

108,302

92,386

98,236

109,237

977,754

977,751

977,754

977,754

977,751

2,518

47,294

112,598

3,707

52,279

124,817

รายได้จากการขาย

128,319

209,130

253,655

128,244

208,863

251,331

รายได้รวม

158,419

220,494

264,210

158,789

222,837

262,662

ต้นทุนขาย

106,370

157,734

192,122

108,479

167,204

195,399

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

96,205

125,983

138,045

98,261

126,091

130,216

กาไรขัน้ ต้น

21,949

51,396

61,533

19,765

41,659

55,932

กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์
(EBITDA)

(54,906)
(34,421)

(63,967)
(44,954)

(65,957)
(41,109)

(58,701)
(35,047)

(71,202)
(50,235)

(62,952)
(38,173)

กาไร (ขาดทุน)สุทธิ

(44,776)

(65,306)

(69,437)

(48,571)

(72,541)

(66,244)

ฐานะทางการเงิน

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลการดาเนินงาน
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

รายการ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2560

2562

2561

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.78

0.88

1.40

0.79

0.88

1.46

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.37

0.09

0.35

0.39

0.10

0.36

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(0.06)

(0.27)

(0.31)

(0.06)

(0.27)

(0.29)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

199.32

324.52

128.39

199.20

327.79

142.37

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่

1.81

1.11

2.80

1.81

1.10

2.53

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

2.40

2.12

1.88

2.47

2.16

1.84

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่

149.82

169.59

191.55

145.47

166.39

195.89

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้

1.68

2.17

2.20

1.71

2.26

2.22

213.87

165.89

163.91

210.46

159.09

162.51

(62.24)

4.80

30.44

17.11%

24.58%

24.26%

15.41%

19.95%

22.25%

(42.79%)

(30.59%)

(26.00%)

(45.77%)

(34.09%)

(25.05%)

อัตรากาไรอื่น

6.79%

0.34%

-

6.77%

0.33%

-

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

8.57%

35.40%

46.66%

7.38%

32.33%

46.90%

(28.26%)

(29.62%)

(26.28%)

(30.59%)

(32.55%)

(25.22%)

(179.78%)

(81.69%)

(47.93%)

(173.51%)

(81.92%)

(42.60%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(37.21%)

(35.64%)

(25.92%)

(39.39%)

(37.73%)

(23.80%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(58.76%)

(65.60%)

(57.11%)

(66.16%)

(75.25%)

(53.75%)

1.32

1.20

0.99

1.29

1.16

0.94

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

36.98

2.08

0.96

24.92

1.88

0.88

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

(10.13)

(58.33)

(77.28)

(9.50)

(58.79)

(74.22)

(0.55)

(9.36)

(44.78)

(0.50)

(5.27)

(42.96)

ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

(63.18)

8.40

35.91

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

5

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลา 38 ปี ที่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจจากความรักในการ ดูหนัง
ฟังเพลง และได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นการบริหารร้านค้าปลีก และสะสมประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ บริหารสินค้า และความ
สัมพันธ์อันดีกับศูนย์การค้าชั้นน�ำของประเทศ มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้น�ำด้านการร้านค้าปลีกสินค้า 2 แบรนด์ร้านค้า
ได้แก่ แบรนด์ร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า GIZMAN&MANGPONG โดยบริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์
เทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกค้าที่รักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป็นแบรนด์ร้านค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า STARDUST (สตาร์ดัส) ซึ่งบริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าเครื่องส�ำอาง สกินแคร์ น�้ำหอม จากผลิตภัณฑ์หลาก
หลายแบรนด์จากคู่ค้าหลากหลายราย อีทั้ง STARDUST ยังเป็นช่องทางหลักในการจ�ำหน่ายสินค้า House Brand ของบริษัทฯ
ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเครื่องส�ำอางภายใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุ่มสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ KEIRA
ในปี 2562 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงคัดสรรสินค้าที่เป็นที่นิยม ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าขายดี เช่น
เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ล�ำโพงบลูทูธ หูฟังไร้สาย และอื่นๆอีกหลากหลาย ซึ่งสินค้าดัง
กล่าว สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มจากออฟ
ไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น ด้วยการออกแบบและปรับโฉมเวปไซต์ของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการ
ขายกับการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง การจับมือกับพันธมิตรธุรกิจร่วมกันและพันธมิตรใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อน�ำเสนอ
สินค้าและบริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทฯ ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กร
มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฎิบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองจาก CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติ
ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำนโยบายดังกล่าวไปใช้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีความตัง้ ใจ และมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถเพือ่ ร่วมกันพัฒนา
บริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลัง
ผลักดันที่ส�ำคัญให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต
ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้ก�ำลังใจและสนับสนุนการด�ำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

( นายวิสิฐ ตันติสุนทร )
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายธะเรศ โปษยานนท์

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

นายวิทูร มโนมัยกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

* หมายเหตุ : นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ และ นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
อีกครั้ง จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี ้
ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

1
นายวิสิฐ ตันติสนุ ทร
ประธานกรรมการ

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

11 กรกฎาคม 2562
0.5 ปี
60 ปี
- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison
- การบริหารธุรกิจชัน้ สูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Chairman 2002 รุน่ ที่ 2/2544
2. หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 8/2545
3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 131/2553
4. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ ที่ 3/2554
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง(วตม.) รุน่ ที่ 2/2547
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 3/2549
- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 5
- หลักสูตรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุน่ ที่ 5/2546
ไม่มี

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) - ของตนเอง : 559,900 หุน้ คิดเป็ น 0.06%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ไม่มี
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี 2562
ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
2543 - 2557
กรรมการ
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
2544 - 2552
ประธานกรรมการ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ
2544 - 2552

เลขาธิการ

2543-2544

ประธานกรรมการ
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บริษัท ทรู วิช่นั ส์ กรุป๊ จากัด ธุรกิจสื่อสาร
บริษัท ฟิ ทซ์ เรทติง้ ส์
(ประเทศไทย) จากัด
คณะกรรมการ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส
จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ธุรกิจ
การจัดอันดับเครดิต
กองทุนบาเหน็จ
บานาญ
ธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ (ต่อ)

2541 - 2543

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรมมี่
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ าย บริษัท อเมริกนั อินเตอร์
การลงทุน
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์
จากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจบันเทิง

บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจสายการบิน

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจพลังงาน และ
สาธารณูปโภค

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ

หน่วยงานราชการ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

สานักงานจัดการทรัพย์สนิ
สภากาชาดไทย
บริษัท ทรูวิช่นั กรุป๊ จากัด

2535 - 2541

การดารงตาแหน่งกรรมการ / 2562 - ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
2558 - ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น / กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจบันเทิง

2
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
14 พฤศจิกายน 2546
16 ปี
60 ปี
- MBA in Finance, University of Chicago, USA
- Bs. in MIS, Syracuse University, USA
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
3. หลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน Capital Market Academy Programs (CMA) รุน่ ที่ 15
ไม่มี
- ของตนเอง : ไม่มี
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

9

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

ไม่มี
2546 – 2559

กรรมการตรวจสอบ

2542 - 2551

Director & Head of
Thailand Investment
Banking
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2539 - 2542
2536 - 2539
การดารงตาแหน่งกรรมการ / 2559 - ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
2552 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ,
ประธานสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
สายวานิชธนกิจ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจค้าปลีก
จากัด (มหาชน)
Citigroup Global Markets ธุรกิจธนาคาร
Asia Pacific Limited
บริษัท หลักทรัพย์แอสเซท
พลัส จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จากัด
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์
ธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์
ธุรกิจค้าปลีก

ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม
บัวหลวง จากัด
สมาคมตราสารหนีไ้ ทย

ธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น/กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

3
นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร
กรรมการ,
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง,
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
14 พฤศจิกายน 2546
16 ปี
61 ปี
- ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท กิตติมศักดิบ์ ริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา
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ดูแลในการประกอบ
ธุรกรรมการค้าตราสาร
หนี ้

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุน่ ที่ 236 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ ที่ 22)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ ที่ 4 วิทยาลัย
การยุติธรรมทางปกครอง สานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน่ ที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพานิชย์ (TEPCoT)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 8 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ไม่มี
- ของตนเอง : 167,261,156 หุน้ คิดเป็ น 17.11%
- คูส่ มรส, บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
จากต้นปี 2562 ถือหุน้ ที่ 251,293,800 หุน้ คิดเป็ น 25.70%
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ขายหุน้ ออกไปจานวน 84,032,644 หุน้ คิดเป็ น 8.59%
เป็ นบุพการีของ นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ
2562

ประธานกรรมการ

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

ธุรกิจค้าปลีก

2524 – 2559

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ,
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

2559 - ปั จจุบนั

ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษัท โซลเมท อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี
จากัด

ธุรกิจผลิตและจัด
จาหน่ายเครือ่ งสาอาง
และเวชสาอาง
ธุรกิจพลังงาน และ
เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน

2524 – 2558
2551 - 2556
การดารงตาแหน่งกรรมการ / 2562 - ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
2524 – ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น / กิจการอื่น (ปั จจุบัน)
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ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

4
นายธะเรศ โปษยานนท์
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
20 มีนาคม 2551
11 ปี
56 ปี
- Master in Marketing, Webster University, USA
- Bachelor of Business Administration-General Business Major Eastern Kentucky University,
USA
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 74/2551
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 183/2556
3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 5” สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ ประกันภัย (OIC)
- หลักสูตร “ผูน้ าในอนาคตสาหรับธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- หลักสูตร “ผูน้ าที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บริษัท สลิงชอท กรุป๊ จากัด
- หลักสูตร “ระบบการจัดการแบบญี่ปนุ่ ” (Japanese Management System) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
- หลักสูตร “สถาบันความเป็ นผูน้ า สาหรับลูกค้า” (Crosville Program)”, เซบู, ฟิ ลิปปิ นส General
Electric (GE)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1.หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุน่ 7/2562
2.หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 33/2562
- ของตนเอง : ไม่มี
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

2557 - 2561

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท มาร์ช พีบี จากัด

2554 - 2557

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่

2547 – 2554

2541 – 2547

การดารงตาแหน่งกรรมการ / 2561 – ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

2551 - ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
Multinational
Corporate &Telecom
กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง,กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ,
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)
Deutsche Bank AG,
Thailand

ธุรกิจนายหน้าและที่
ปรึกษาประกันภัย
ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์
ธุรกิจธนาคาร

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันภัยต่อ
ด้านประกันชีวติ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
วัสดุก่อสร้าง

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท แอมแพค โฮลดิง้
จากัด

ธุรกิจบริการด้านการ
ซือ้ -ขายรถยนต์

การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น/กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

2561 – ปั จจุบนั

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

5
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
14 พฤศจิกายน 2546
16 ปี
66 ปี
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)

ไม่มี
- ของตนเอง : 10,000 หุน้ คิดเป็ น 0.001%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562
ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ
การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น/กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

ไม่มี

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

6
นายวิทรู มโนมัยกุล
กรรมการ,
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
21 มิถนุ ายน 2551
11 ปี
64 ปี
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
- หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุน่ ที่ 9)
- หลักสูตรการจัดการด้านตลาดสมัยใหม่ รุน่ ที่ 37 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรษใหม่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร (Mini MBA)

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี
2546 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

ไม่มี
- ของตนเอง : 1,000,000 หุน้ คิดเป็ น 0.1%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
จากต้นปี 2562 ถือหุน้ ที่ 2,000,000 หุน้ คิดเป็ น 0.2%
ในเดือนมกราคม 2562 ได้ขายหุน้ ออกไปจานวน 1,000,000 หุน้ คิดเป็ น 0.1%
ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

2546 – 2557

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด ธุรกิจผลิตสื่อบันทึกภาพ
อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี ้ และเสียง
จากัด
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจค้าปลีก
จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ 2558 - ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอสพีซีจี จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น/กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

2557 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด ธุรกิจผลิตสื่อบันทึกภาพ
อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี ้ และเสียง
จากัด

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

7
นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า
กรรมการ,
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง,
กรรมการบริหาร
26 เมษายน 2561
1 ปี
54 ปี
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุน่ 115 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุน่ 7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 22สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุน่ 2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การโค้ชผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive Coaching) สถาบัน International Coaching Academy
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการก่องทัพ
ไทย กระทรวงกลาโหม
- ของตนเอง : ไม่มี
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

2561 - 2562

กรรมการอิสระ

2547 - 2555

กรรมการผูจ้ ดั การ

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ 2562 - ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
การดารงตาแหน่งในบริษัท
2561 - ปั จจุบนั
อื่น/กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
บริษัท สลิงชอท กรุป๊ จากัด

กรรมการ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต จากัด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2556 - ปั จจุบนั

Founding Partner

บริษัท สลิงชอท กรุป๊ จากัด

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจที่ปรึกษาให้บริการ
ด้านการพัฒนาผูน้ าและ
การพัฒนาองค์กร
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจประกันชีวิต
รัฐวิสาหกิจภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
ธุรกิจที่ปรึกษาให้บริการ
ด้านการพัฒนาผูน้ าและ
การพัฒนาองค์กร

8
นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ
กรรมการ,
กรรมการบริหาร
ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกครัง้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
- ปี
30 ปี
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BE) (ประธานรุน่ ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) ประกาศนียบัตร Beta Gamma Sigma (เทียบเท่าเกียรตินิยม
อันดับ 1) Babson College USA
- ประกาศนียบัตร ภาษาจีนพืน้ ฐาน Beijing Open University ประเทศจีน
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 269 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
- ของตนเอง : จากต้นปี 2562 ถือหุน้ ที่ 30,000,000 หุน้ คิดเป็ น 3.07%
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ขายหุน้ ออกไปจานวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ น 3.07%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เป็ นบุตรของนางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

2561 - 2562

2559 - 2560
2555 - 2556

การดารงตาแหน่งกรรมการ / 2562 - ปั จจุบนั
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

กรรมการ,
ผูอ้ านวยการฝ่ ายงาน
พัฒนาธุรกิจ
Head of Scaled
Business Community
Key Account
Manager
กรรมการบริหาร,
ที่ปรึกษาด้าน
การตลาด

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

Facebook Singapore
Pte. Ltd.
บจ.พรอคเตอร์ แอนด์ แกม
เบิล เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
(P&G)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจบริการด้าน
วิศวกรรม
ธุรกิจจาหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค
ธุรกิจค้าปลีก

การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น / กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

ไม่มี

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

9
นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
กรรมการ

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง

ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกครัง้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
- ปี
36 ปี
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร การจัดการ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส์
- Mini MBA กลุม่ เซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Sustaining Family Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- K-SMEs ธนาคารกสิกรไทย
- SME Advance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Digital Marketing / Mini MBA มหาวิทยาลัยเนชั่น
- หลักสูตรเครือข่ายนักอุตสาหกรรมรุน่ ใหม่ YOUNG-FTI
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Finance Analysis for Business Strategy Planning
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- การพัฒนาโครงการสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ไม่มี

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม
(ภายในปี 2562)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

ไม่มี

เป็ นบุตรของนางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร และ เป็ นพี่สาวของ นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ
2559 - 2562
2556 - 2562

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ

2559 - 2562

กรรมการ

2559 - 2562

กรรมการ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
บริษัท โซลเมท อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี
จากัด

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิผลิตและจาหน่าย
เวชสาอาง
ธุรกิจพลังงาน

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)
การดารงตาแหน่งในบริษัท
ไม่มี
อื่น/กิจการอื่น (ปั จจุบัน)
ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง
อายุ
ประวัติการอบรม

วุฒิการศึกษา
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัท
อื่น / กิจการอื่น (ปั จจุบัน)

10
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย
กรรมการบริหาร,
รองประธานกลุม่ งานบัญชีและการเงิน
52 ปี
- Case Study for Pack 5& Fair Value รุน่ ที่ 2/62
- Corporate Finance รุน่ ที่ 3/62
- Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
- Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562
- CGR Workshop
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ของตนเอง : 30,000 หุน้ คิดเป็ น 0.003%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

2559 - 2561
2558 - 2559
2552 - 2558

2544 - 2551

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริหารบัญชีการเงิน
ผูอ้ านวยการกลุม่ งาน
บริหารบัญชีการเงิน
กรรมการบริหาร,
ผูอ้ านวยการกลุม่ งาน
บริหารบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
การเงิน
กรรมการบริหาร

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

ธุรกิจค้าปลีก

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

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก

การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
(ปั จจุบัน)

2562 - ปั จจุบนั

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

11
นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

อายุ
วุฒิการศึกษา

33 ปี
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562
- CGR Workshop
- การใช้งานระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ FSCOM ปี 2562
- CAC Road to Certify
- โครงการองค์กรโปร่งใส จัดโดย ปปช. นนทบุรี
- แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา หรือ จาหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2)
- ติวเข้มให้เต็ม 100 for AGM
- ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุน่ ที่ 128 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- หลักสูตรว่าความ สานักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
- ของตนเอง : 1,500 หุน้ คิดเป็ น 0.00%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

2561 - ปั จจุบนั

รองประธานเจ้ากลุม่
งานบัญชีและการเงิน

ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก

2559 - 2561

ผูช้ ว่ ยเลขานุการบริษัท

2558 - 2559

นิติกร / ทนายความ

2554 - 2557

ทนายความ

2554 - 2557

ทนายความ

การดารงตาแหน่งสาคัญใน
ปั จจุบัน

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่ง

12
นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา
รักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน

อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

51 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสันติราษฎร์
- Beginner Track IIAT
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบสาหรับผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Cyber security and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards
- CAC Road to Certify
- ของตนเอง : 100 หุน้ คิดเป็ น 0.00%
- คูส่ มรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
(%)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท (%) ในปี
2562 ของตนเอง / คู่สมรส /
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ตาแหน่งทีส่ าคัญ

การดารงตาแหน่งสาคัญใน
ปั จจุบัน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์
ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิก
เวชกรรม จากัด
สานักงานทนายความ
สมชาย กุลบุญเรืองรัตน์
สานักงานเจนวุฒิ นิลดา
ทนายความและธุรกิจ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
ธุรกิจคลินิกเสริมความ
งาม
สานักงานทนายความ
สานักงานทนายความ
ธุรกิจค้าปลีก

ไม่มี
2535 – 2554

2555 - ปั จจุบนั
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- ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ สินค้า
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การคลังสินค้า
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ สั่ง
ผลิตสินค้า
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ าย
ฝึ กอบรม
รักษาการหัวหน้าฝ่ าย
ควบคุมตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจค้าปลีก
จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ธุรกิจค้าปลีก

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ตงั้
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

Line@
Facebook
Instagram
Mail

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MPG
ร้านค้า ปลีก จ าหน่ายเครื่อ งสาอาง, อุป กรณ์เทคโนโลยี และเป็ น ผู้ถื อลิขสิท ธิ์ ผลิต
จัดจาหน่ายเพลง ภาพยนตร์ ในรู ปแบบ ซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ดิสก์
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107546000440
1,470,334,913 บาท (หุน้ สามัญ 1,470,334,913 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
977,753,684 บาท (หุน้ สามัญ 977,753,684 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
0-2514-7999
0-2514-5000
www.mangpong.co.th
www.stardust.co.th
www.gizmanlifestyle.co.th
Stardust , @GLOUDA , @gizmangadgets
Stardustshops , GLOUDA Everyday Makeup , Gizman Lifestyle
Stardustshops , Gloudacosmetic , Gizman Lifestyle
stardust.mangpong@gmail.com
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ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ตงั้
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ตงั้
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเครือ่ งสาอางและเวชสาอาง
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
0105558000171
5,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
5,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ร้อยละ 99.10
0-2514-5999
0-2514-5500
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ธุรกิจพลังงาน และเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
0105558071892
5,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
2,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 200,000 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ร้อยละ 99.60
0-2514-4444
0-2514-5500

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ตงั้
โทรศัพท์
Call Center
โทรสาร
Website
E-mail

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9999
0-2009-9991
www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th
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ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

สถานที่ตงั้
โทรศัพท์
โทรสาร

นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3885
นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4563
นางสาวดรณี
สมกาเนิด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5007
นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5596
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
49/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2234-1676, 0-2234-1678
0-2237-2133

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี เนื่องจากได้
เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ที่เสนอต่อบริษัทฯ นัน้ ลดลงจากของผูส้ อบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็ นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะ
เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีใหม่ จาก สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจาปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

สถานที่ตงั้

โทรศัพท์
โทรสาร
Email

นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134
นางสาว อริสา ชุมวิสตู ร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ ทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2596-0500 ต่อ 1-7
0-2555-0665 , 0-2596-0563
center@daa.co.th

ทัง้ นี ้ การเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ก่อน
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษั ท เอ็ มพี จี คอร์ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษั ท ฯ”) เริ่ม ประกอบธุรกิ จตั้งแต่ปี 2524 ผู้ก่อตั้ง คือ นำยมนตรี
มิตรศรัทธำ และนำงกิตติ์ยำใจ ตรีเอกวิจิตร ทัง้ สองท่ำนเริม่ ต้นด้วยควำมรักในกำรดูหนังฟั งเพลง และพัฒนำควำมรักมำเป็ น
อำชีพและสะสมประสบกำรณ์ในกำรบริหำรพืน้ ที่ บริหำรสินค้ำ และควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ศูนย์กำรค้ำชัน้ นำของประเทศ
ปั จ จุบัน บริษั ท เอ็ ม พี จี คอร์ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป็ น ผู้เชี่ ย วชำญกำรประกอบธุรกิ จ เทรดดิ ง้ ในหลำกหลำย
แพลตฟอร์ม ในปั จจุบันมีกำรบริหำรร้ำนค้ำปลีกในสินค้ ำ 2 กลุ่ม 2 แบรนด์ ภำยใต้แนวคิด “Life is Entertainment” โดยมี
โครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี ้
1. แบรนด์ GIZMAN (กิซแมน) และ MANGPONG (แมงป่ อง) House of Lifestyle Gadgets
บริษัทฯ เป็ นที่รูจ้ กั อย่ำงดีในฐำนะร้ำนค้ำปลีกสือ่ บันเทิง ในนำมร้ำน MANGPONG (แมงป่ อง) ผูป้ ระกอบธุรกิจค้ำปลีก
สินค้ำ โฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนควำมบันเทิงภำยในบ้ำน (Home Entertainment)
ซึง่ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ควบรวม แบรนด์ MANGPONG นำมำรวมเป็ นส่วนหนึง่ กับแบรนด์ GIZMAN ปั จจุบนั บริษัทฯ มุง่ เน้น
กำรดำเนินกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี โดยเน้นกลุม่ ลูกค้ำที่รกั กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน
ปั จจุบนั มีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ภำยใต้แบรนด์รำ้ นค้ำ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่ม
สินค้ำขำยดี เช่น เครือ่ งกรองอำกำศขนำดต่ำงๆ โดยเฉพำะขนำดพกพำ หุน่ ยนต์ดดู ฝุ่ น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ำ ลำโพงบลูทธู และ หูฟัง
ไร้สำย ซึ่งเป็ นสินค้ำสไตล์เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพำะสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรสินค้ำที่ตอบสนองกับรู ปแบบกำร
ดำเนินชีวิตที่เปลีย่ นไปตำมยุคสมัย ภำยใต้แบรนด์ GIZMAN จำกผูจ้ ำหน่ำยหลำกหลำย โดยมีกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย อำยุ 20 –
50 ปี ซึ่งในร้ำนมีสินค้ำไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท ทัง้ หมดกว่ำ 88 แบรนด์ มำกกว่ำ 565 SKUs จำก Supplier กว่ำ 42 บริษัท ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในกำรดำเนินกิจกำรสำขำตำมศูนย์กำรค้ำชัน้ นำทั่วไป กระจำยอยู่รอบๆ กรุงเทพ โดยใช้กลยุทธ์ป่ำล้อม
เมือง
ณ 31 ธันวำคม 2562 มีสำขำทัง้ หมด 5 สำขำ ได้แก่ เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 / เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3 / ฟิ วเจอร์
พำร์ค รังสิต / แฟชั่น ไอส์แลนด์ / เดอะมอลล์ นครรำชสีมำ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้มีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่หลำกหลำย ได้แก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE,
Facebook, Instagram และ Website โดยมีกำรร่วมเเคมเปญต่ำงๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น
Online Exclusive ให้ลกู ค้ำมำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
2. แบรนด์ STARDUST (สตาร์ดัส) Multi-Brand Beauty Store
ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกสินค้ำกลุม่ ควำมงำม โดยบริษัทฯ จำหน่ำยสินค้ำเครือ่ งสำอำง สกินแคร์ นำ้ หอม และ สินค้ำควำมงำม
อื่นๆ ผ่ำนกำรขำยปลีกภำยใต้แบรนด์รำ้ นค้ำ STARDUST ด้วยมีควำมตัง้ ใจในกำร “เป็ นเบือ้ งหลังควำมสวยของผูห้ ญิง” โดยมี
ลักษณะเป็ นร้ำนสะดวกซือ้ ที่สร้ำงควำมตื่นเต้นในกำรช้อปปิ ้งเครื่องสำอำง สกินแคร์ นำ้ หอม และ สินค้ำควำมงำมอื่นๆ กับ
สินค้ำหลำกหลำยแบรนด์ (Multi-Brand) ที่เป็ นที่รูจ้ ักเป็ นอย่ำงดีทงั้ ในประเทศ (Thai Brands) ต่ำงประเทศ (International
Brands) จำกคู่คำ้ หลำกหลำยรำย รวมถึงเป็ นช่องทำงหลักในจำหน่ำยสินค้ำ House Brand ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุม่
ผลิตภัณฑ์ คือ กลุม่ เครือ่ งสำอำง ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุม่ สกินแคร์ ภำยใต้แบรนด์ KEIRA
ร้ำน STARDUST มีขนำดพืน้ ที่รำ้ นค้ำเฉลี่ย 90 -150 ตรม. และมีสินค้ำควำมงำมที่หลำกหลำยทัง้ หมดกว่ำ 213 แบ
รนด์ จำนวนกว่ำ 2,906 SKUs จำกผูจ้ ดั จำหน่ำย กว่ำ 120 บริษัท โดยกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็ นผูห้ ญิง ทัง้ กลุม่ นักศึกษำ
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คนเริ่มทำงำน พนักงำนบริษัท อำยุตงั้ แต่ 18 – 35 ปี ที่ตอ้ งกำรใช้เครื่องสำอำงและผลิตภัณฑ์บำรุ งผิวในกำรดูแลตนเองและ
เสริมสร้ำงบุคลิกภำพให้ทนั สมัย
เพื่ อเป็ นกำรต่อยอดกำรบริหำรร้ำนค้ำปลีก บริษั ทฯ ได้มีก ำรผลิตสินค้ำหมวดเครื่ องสำอำง ที่เป็ น House Brand
Product ในลักษณะกำรจ้ำงผลิต (OEM) บริหำรงำนภำยใต้บริษัทย่อยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้
ผลิตออกมำจำหน่ำยเป็ น 2 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ กลุม่ เครือ่ งสำอำง ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุม่ สกินแคร์ ภำยใต้แบรนด์
KEIRA
ในปี ที่ผำ่ นมำ แบรนด์ CLOUDA ภำยใต้แนวคิด “CLOUDA Everyday Makeup” ได้รบั รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิที่กำ
รันตีคณ
ุ ภำพสินค้ำในหลำยเวที ได้แก่
(1) สุดยอดมาตราฐานคุณภาพการพัฒนา
รำงวัล THAILAND 30 PREMIER Biz Awards 2018 สุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี BRAND CLOUDA
(2) กลุ่มเซเลปและบล็อกเกอร์ระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! และนิตยสารสุดสัปดาห์
รำงวัลจำกนิตยสำร OK! ได้รบั จำนวน 2 เวที ได้แก่
(2.1) เวที OK! BEAUTY CHOICE
a)
รำงวัล BEST PERFECTING POWDER
“CLOUDA Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder SPF20” ได้รบั รำงวัลถึง 2 ปี ซอ้ น (2017-2018)
Hero Product แป้งกันแดดคุมมัน เนือ้ เนียนละเอียด ให้ควำมสัมผัสที่สบำยผิวไม่เป็ นครำบ ดูเป็ นธรรมชำติ
พร้อมสำรโจโจ้บำรออยล์ช่วยบำรุงผิวให้นมุ่ ชุ่มชืน้
b) รำงวัล BEST PALETTE EYESHADOW
“CLOUDA Nude 2 Metallic Eyeshadow Palette” ได้รบั รำงวัลถึง 2 เวที ในปี 2017 อำยแชโดว์พำเลท 12
เฉดสี สำมำรถแต่งได้ทงั้ ลุคกลำงวันและกลำงคืน ด้วยเนือ้ แมตต์และเนือ้ ชิมเมอร์ เนือ้ แน่นติดทนไม่รว่ งเป็ น
ผง โดยออกแบบมำเพื่อสีผิวสำวเอเชียโดยเฉพำะ ทัง้ ยังสำมำรถใช้แต่งคิว้ และไล้ดงั้ ได้อีกด้วย
c)รำงวัล BEST CLEANSING WATER
“CLOUDA Micellar 1–Step Cleansing Water” ได้รบั รำงวัลในปี 2018 เมกอัพรีมูฟเวอร์ใช้งำนง่ำยแค่ส
เต็ปเดียวจบ สำมำรถทำควำมสะอำดเครือ่ งสำอำงและมลภำวะ พร้อมสำรบำรุงอย่ำงทับทิมและคำโมมำยล์
ซึง่ ช่วยลดจุดด่ำงดำบนใบหน้ำ ให้ควำมกระจ่ำยใส คืนควำมชุ่มชืน้ ให้ผิว เหมำะกับทุกสภำพผิว
(2.2) เวที OK! BEST SUMMER BEAUTY HOT–LIST รำงวัล BEST HYDRATING SUNSCREEN
“CLOUDA Daily Sunscreen Total Product SPF 50PA +++” ได้รบั รำงวัลในปี 2018 นวัตกรรมครีมกัน
แดดเนือ้ เนียนนุม่ ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่สมั ผัส ซึมเข้ำผิวได้ดี เกลีย่ ง่ำยเรียบเนียนไม่เหนอะหนะ กันนำ้ กันเหงื่อ
(3) รางวัลจากนิตยสารสุดสัปดาห์ได้รับจานวน 1 เวที ได้แก่ BEAUTY AWARDS
(3.1) รำงวัล BEST OF EYESHADOW READER’S VOTE
“CLOUDA Nude 2 Metallic Eyeshadow Palette” อำยแชโดว์พำเลท 12 เฉดสี สำมำรถแต่งได้ทงั้ ลุค
กลำงวันและกลำงคืน ด้วยเนือ้ แมตต์และเนือ้ ชิมเมอร์ เนือ้ แน่นติดทนไม่รว่ งเป็ นผง โดยออกแบบมำเพื่อสีผิว
สำวเอเชียโดยเฉพำะ ทัง้ ยังสำมำรถใช้แต่งคิว้ และไล้ดงั้ ได้อีกด้วย
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(3.2) รำงวัล BEST OF LIPSTICK READER’S VOTE
“CLOUDA Lip Lady” ได้รบั รำงวัลในปี 2017 ลิปสติกแบรนด์ไทยไม่แพ้แบรนด์นอก เนือ้ กึ่งแมตต์ ช่วยให้
ปำกดูเรียบเนียน ไม่แตกเป็ นร่องหรือเป็ นคำบระหว่ำงวัน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มุง่ เน้นดำเนินกิจกำรร้ำน STARDUST ตำมศูนย์กำรค้ำชัน้ นำรอบนอกกรุงเทพ

ณ 31 ธันวำคม 2562 มีสำขำทัง้ หมด 3 สำขำ ได้แก่ เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 / เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3 / เมเจอร์
ซีนีแพล็กซ์ ปิ่ นเกล้ำ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้มีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่หลำกหลำย ได้แก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE,
Facebook, Instagram และ Website โดยมีกำรร่วมเเคมเปญต่ำงๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น
Online Exclusive ให้ลกู ค้ำมำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัทฯ ใน
ภาพรวม
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผบู้ ริหำร และพนักงำน มีจดุ มุง่ หมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และได้พิจำรณำทบทวนเป็ นประจำทุกปี
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นเป็ นบริษัทฯ ชัน้ นำของคนไทยที่จะบริหำร Retail และผลิตสินค้ำไทยที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและเป็ นอันดับ
หนึง่ ในใจของผูบ้ ริโภคในหมวดนัน้ ๆ
พันธกิจ (Mission)
1. สรรหำและพัฒ นำสิน ค้ำที่มี คุณ ภำพและคุม้ ค่ำ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทุกเพศ ทุกวัย
ทุกไลฟ์ สไตล์
2. น ำผลิต ภัณ ฑ์ให้เข้ำ ถึ ง กลุ่ม ลูก ค้ำ เป้ ำ หมำยโดยขยำยช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยทั้ง ออนไลน์แ ละออฟไลน์ใ ห้
หลำกหลำยครอบคลุมทั่วประเทศ ขยำยสูร่ ะดับภูมิภำค
3. ให้บริกำรทัง้ ก่อนและหลังกำรขำยที่ดีเยี่ยม โดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีใจรักในงำนบริกำร
4. ดำเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ ำ้ ลูกค้ำ ด้วยควำมเป็ นธรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจ และควำมสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
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5. สร้ำงคุณค่ำให้กบั สังคม และดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำลสูส่ ำกล
6. เพิ่มมูลค่ำผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
7. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรให้พร้อมรองรับกำรเปลีย่ นแปลงเพื่อนำไปสูก่ ำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผถู้ ือหุน้ พนักงำนและสังคมจะได้รบั
8. เพิ่มช่องทำงในกำรหำรำยได้อื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรหำรำยได้ให้เติบโต
แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนำคต
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็ นผูน้ ำในธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพและทันสมัยตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
โดยเข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์ สไตล์ และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ จึงเพิ่มไลน์สนิ ค้ำกลุม่ ไลฟ์ สไตล์แก็ ดเจ็ ท รู ป แบบ Chain Store เข้ำมำจัด จำหน่ำยภำยใต้รำ้ น “GIZMAN” และเพิ่ม ไลน์สิน ค้ำกลุ่มผลิตภั ณ ฑ์ค วำมงำมใน
รูปแบบ Multi-brand Beauty Store เข้ำมำจัดจำหน่ำยภำยใต้รำ้ น “STARDUST”
นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ มี นโยบำยในกำรสรรหำและพัฒ นำสินค้ำที่มีคุณ ภำพและคุม้ ค่ำ โดยจัด จำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์มำกขึน้ เช่น กำรโฆษณำผ่ำนทำง Lazada, Shopee, JD Central, LINE, Facebook, Instagram, Website และ
ออฟไลน์ ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ท่วั ประเทศ โดยใช้สำขำของบริษัทฯ เป็ นช่องทำงหลักในกำรกระจำยสินค้ำสูผ่ บู้ ริโภค
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำคุณภำพของพนักงำนขำยให้มีควำมรอบรู ส้ ำมำรถให้ขอ้ มูลและแนะนำสินค้ำได้
อย่ำงถูกต้องและตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี ซึง่ จะให้บริกำรทัง้ ก่อนและหลังกำรขำยที่ดีเยี่ยม
บริษั ท ฯ ตระหนัก ดี ว่ำ กำรที่ จ ะสำมำรถบรรลุถึ ง วิสัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ได้นั้น บริษั ท ฯ จะต้อ งให้ค วำมสำคัญ กับ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภำคส่วน อันได้แก่ ลูกค้ำ (Customer) คู่คำ้ (Supplier) พนักงำน (Employee) สังคมและชุมชน (Social &
Community) และ ผูถ้ ือหุน้ (Shareholders)

(1) ลูกค้า (Customer) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและคัดสรรสินค้ำที่ตอบสนองตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเป็ น
สินค้ำที่ลกู ค้ำสำมำรถมั่นใจได้ในคุณภำพ ในรำคำที่คมุ้ ค่ำสมเหตุสมผล มีรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
ลูกค้ำจะได้รบั กำรบริกำรที่ดีเยี่ยมเป็ นที่พงึ พอใจสูงสุดของลูกค้ำจำกบุคลำกรที่มีควำมรูใ้ นตัวสินค้ำ และมีใจรักในงำนบริกำร
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(2) คู่ค้า (Supplier) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคูค่ ำ้ ด้วยมิตรภำพ บนพืน้ ฐำนของกำรส่งเสริมประโยชน์ซงึ่ กันและกัน โดย
มุ่งหวังควำมสำเร็จในกำรประกอบธุรกิจร่วมกัน (Win-Win Situation) มีควำมซื่อตรงกับคู่คำ้ โดย ยึดมั่นต่อกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำที่ตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด และเปิ ดเผยข้อมูลที่จำเป็ นด้วยควำมจริงใจ มีควำมชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้
(3) พนั กงาน (Employee) บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรบุคคลทุกระดับชัน้ พนักงำนจะได้รบั ควำมมั่นคงใน
กำรดำรงชีพ มีรำยได้ที่เหมำะสม ได้รบั สวัสดิกำรมีสภำวะแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี มีโอกำสในกำรเติบโตก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
และจุดมุง่ หมำยสำคัญของบริษัทฯ คือ ต้องกำรให้พนักงำนมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรทำงำน (Work Life Balance)
(4) สังคมและชุ ม ชน (Social & Community) บริษั ทฯ ยึดมั่นมำโดยตลอดที่จะดำเนินธุรกิ จที่ส่งเสริมสร้ำงสรรค์
สังคม ไม่ดำเนินธุรกิจตลอดจนไม่สง่ เสริมธุรกิจที่สร้ำงปั ญหำหรือเกิดผลเสียต่อสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนซึ่งเป็ นกำลัง
สำคัญของสังคมในอนำคต นอกจำกนีย้ งั ตระหนักถึงควำมเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ แม้บริษัทฯ จะไม่ได้ดำเนินธุรกิจทำงด้ำน
โรงงำนผลิต แต่ก็ได้มีกำรดำเนินหลักกำร 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภำยในองค์กรมำอย่ำงต่อเนื่อง
(5) ผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder) บริษั ท ฯ ตระหนัก ดี ว่ำ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ท่ำ นมี ค วำมเป็ น เจ้ำ ของร่ว มกัน กับ บริษั ท ฯ จึ งให้
ควำมสำคัญกับควำมเท่ำเทียมกัน รวมถึงดำเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภำยใต้หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในเรื่องของควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และมีควำมมุ่ งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดผลตอบแทนที่
เหมำะสม และธุรกิจมีควำมยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ส ำหรับ กำรเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นำกำรที่ ส ำคัญ ของบริษั ท ฯ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ตั้ง แต่ ปี 2560 – ปี 2562 มี
รำยละเอียดพอสังเขป ดังนี ้
 ปี 2562
 เดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
และกำรเปิ ดโอกำสให้นกั ลงทุนเข้ำมำนำเสนอธุรกิจใหม่มำกขึน้ นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT
สำขำฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิต โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรี ยบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับ
กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไรมำกกว่ำ
 เดือนเมษำยน 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร และแต่งตัง้ Co-CEO นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้ปิดร้ำน
STARDURT สำขำมำบุญครอง โดยพิจำรณำจำกยอดขำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำวปั ญหำเศรษฐกิจ
โดยรวมที่สง่ ผลให้ศนู ย์กำรค้ำมำบุญครองมีลกู ค้ำมำใช้บริกำรลดลง
 เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเดอะมอลล์ บำงกะปิ โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำ
ช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไร
มำกกว่ำ
 เดือนมิถุนำยน 2562 บริษัทฯ ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำบลูพอร์ต หัวหิน โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำช่วง
เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับ กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไร
มำกกว่ำ
 เดือนตุลำคม 2562 บริษัทฯ ได้ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ ที่เพื่อประกอบร้ำนค้ำปลีก ของอำคำรศูนย์กำรค้ำเมเจอร์
สุขมุ วิท โดยกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว กับ ศูนย์กำรค้ำเมเจอร์สขุ มุ วิท
 เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้จดั ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 โดยมีมติสำคัญ เรือ่ ง กำรเพิ่มทุน
และกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right
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Offering) เพื่อนำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน และนำไปใช้ในกำรรองรับกำรขยำยธุรกิ จต่อไป
แต่เนื่องจำกวำระที่ 2 เรือ่ ง ขอให้พิจำรณำอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยกำรพิจำรณำอนุมตั ิในเรือ่ งต่ำงๆ จึงไม่ได้รบั กำรนำเสนอให้พิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุน้
 เดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ ที่เพื่อประกอบร้ำนค้ำปลีก ของอำคำรศูนย์กำรค้ำสยำม
พำรำกอน และรำยงำนรำยกำรกำรจำหน่ำยไปซึง่ สิทธิกำรเช่ำดังกล่ำวฯ กับ บริษัท สยำมพำรำกอน ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด
 ปี 2561
 เดือนกุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยออนไลน์สำหรับสินค้ำ GIZMAN ใน Market Place ที่
LAZADA 11 Street Shopee และ JD.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์สอื่ กลำงกำรติดต่อซือ้ -ขำยของสินค้ำทั่วไป
 เดื อ นมี น ำคม 2561 บริษั ท ฯ ได้เริ่ม เปิ ด ตลำดในกลุ่ม ประเทศ CLMV คื อ ประเทศกัม พูช ำ ลำว พม่ำ และ
เวียดนำม
 เดื อ นมิ ถุน ำยน 2561 กำรใช้สิท ธิ MPG-W1 ครัง้ สุด ท้ำ ย และในเดื อ นเดี ยวกัน สิน ค้ำของบริษั ท ฯ ภำยใต้
แบรนด์ CLOUDA ได้รบั กำรกำรันตีดว้ ยควำมสำเร็จตลอดปี 2017 ในงำนประกำศรำงวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแห่ง
ปี “Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รำงวัลไทยมำตรฐำนสำกลที่พร้อมเสริมสร้ำงกำรพัฒนำธุรกิ จ
ไทย
 เดือนสิงหำคม 2561 สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั รำงวัลสุดสัปดำห์ Best OF Summer
Beauty Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF
50PA+++ สำหรับผลิตภัณฑ์กนั แดด จำกนิตยสำรสุดสัปดำห์ Beauty Awards 2018
 เดือนพฤศจิ กำยน 2561 สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั กำรกำรัน ตีคุณ ภำพด้วยรำงวัล
ระดับ ประเทศ 2 ปี ซ ้อน ด้ว ยรำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 สำหรับ ผลิต ภัณ ฑ์แป้ง PRESSED
POWDER SPF 20 กัน แดด คุม มัน บำงเบำ ผสมมุก ให้ผิว กระจ่ำ งใส และ รำงวัล OK BEAUTY CHOICE
2018 สำหรับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่ง วอเตอร์ ผสำนพลังไมเซล่ำ และนำ้ แร่ธรรมชำติ สะอำด อ่อนโยน พร้อม บำรุ ง
ในขัน้ ตอนเดียว

ปลีก

 ปี 2560
 เดือนตุลำคม 2560 สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั รำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017
BEST PERFECTING POWDER Clouda Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder สำหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
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 สำหรับผลิตภัณฑ์อำยแชโดว์,
 เดือนธันวำคม 2560 สินค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั รำงวัลสุดสัปดำห์ BEAUTY AWARDS
2017 Best of EYESHADOW Reader’s Vote ส ำหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ CLOUDA Nude to Metallic Shadow
Palette และ รำงวั ล สุ ด สั ป ดำห์ BEAUTY AWARDS 2017 Best of LIPSTICK Reader’s Vote ส ำหรั บ
ผลิตภัณฑ์ CLOUDA Lip Lady จำกนิตยสำรสุดสัปดำห์ Beauty Awards 2017
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 977,753,684 บำท ดำเนินธุรกิจผูบ้ ริหำรร้ำนค้ำ
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โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุม่ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

99.60%

99.10%
บริ ษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

บริ ษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท และมีทนุ จดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน
5,000,000 บำท ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยเครือ่ งสำอำงและเวชสำอำง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น
ร้อยละ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

495,500

99.10

2. นำงสำวณลันรัตน์ นันท์นนส์

1,500

0.30

3. นำงสำววริศร์นลิน สุภำสนันท์

1,500

0.30

4. นำงสำวลักษมี

อภินนั ทรักษ์

1,500

0.30

รวม

500,000

100.00

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จากัด
บริษั ทฯ ถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.60% ของทุน จดทะเบี ยน 5,000,000 บำท และมีทุน จดทะเบี ยนที่ ชำระแล้ว
จำนวน 2,000,000 บำท ดำเนินธุรกิจพลังงำนและเกี่ยวเนื่องกับพลังงำน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น
ร้อยละ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

498,000

99.60

2. นำงกิตติย์ ำใจ

ตรีเอกวิจิตร

750

0.15

3. นำยวิสฐิ

ตันติสนุ ทร

750

0.15

4. นำงสำวณลันรัตน์

นันท์นนส์

500

0.10

รวม

500,000

100.00

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุน้ ใหญ่
-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจค้ำปลีก โดยมีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี ้
ร้านค้าปลีก
ประเภท
1) กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG)
House of Lifestyle Gadgets
2) สตำร์ดสั (STARDUST)
Multi-Brand Beauty Store
1) GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี
บริษัทฯ จำหน่ำยสินค้ำประเภทไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี โดยเน้นกลุม่ ลูกค้ำที่รกั กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน
ปั จจุบนั มีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ภำยใต้แบรนด์รำ้ นค้ำ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่ม
สินค้ำขำยดี เช่น เครือ่ งกรองอำกำศ หุน่ ยนต์ดดู ฝุ่ น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ำ ลำโพงบลูทธู และ หูฟังไร้สำย
2) STARDUST ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มความงาม
บริษัทฯ จำหน่ำยสินค้ำเครื่องสำอำง สกินแคร์ นำ้ หอม และ สินค้ำควำมงำมอื่นๆ ผ่ำนกำรขำยปลีกภำยใต้แบรนด์
ร้ำนค้ำ STARDUST ซึง่ จำหน่ำยสินค้ำหลำกหลำยแบรนด์จำกคูค่ ำ้ หลำกหลำยรำย รวมถึงเป็ นช่องทำงหลักในจำหน่ำยสินค้ำ
House Brand ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ กลุม่ เครือ่ งสำอำง ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุม่ สกินแคร์
ภำยใต้แบรนด์ KEIRA
2. โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ จำแนกได้ดงั นี ้
2562
จานวน

หน่วย : ล้ำนบำท
2560

2561

(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

128.32

- กลุ่มแก็ดเจ็ท

(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

81.00

209.13

94.84

253.66

96.01

81.53

51.47

90.74

41.15

92.95

35.18

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม

44.97

28.38

103.22

46.81

121.54

46.00

- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์

0.95

0.60

14.99

6.80

39.02

14.77

- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

0.87

0.55

0.18

0.08

0.15

0.06

รำยได้คำ่ เช่ำและบัตรสมำชิก

13.13

8.29

6.30

2.86

6.88

2.60

รำยได้อื่น 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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จานวน

3. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แยกข้อมูลตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำกลุ่มสินค้ำแก็ด
เจ็ท และธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ซอฟแวร์
(2) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ของแบรนด์ “STARDUST” ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำกลุ่มควำมสวยงำม และ สินค้ำใน
กลุม่ House Brand Product
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ GIZMAN และ MANGPONG ธุ รกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท
และไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ควบรวมร้ำน MANGPONG เข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งของร้ำน GIZMAN โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรกับสินค้ำโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์คงเหลือ ในขณะที่รำ้ นค้ำ GIZMAN ได้สร้ำงควำมหลำกหลำยของสินค้ำ เพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน และได้มีกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็ นประเภทไลฟ์ สไตล์
เทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ภำยใต้ตรำสินค้ำของคูค่ ำ้ รำยอื่นๆอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุม่ สินค้ำได้ ดังนี ้
- กลุม่ Home Technology เช่น เครือ่ งฟอกอำกำศ, หุน่ ยนต์ดดู ฝุ่ น, หุน่ ยนต์ถพู นื ้ เป็ นต้น
- กลุม่ Speaker เช่น ลำโพง Hi-Fi, ลำโพงบลูทธู , กล่องเพลงสุนทรำภรณ์ เป็ นต้น
- กลุม่ Wheeler เช่น จักรยำนพับได้, รถไฟฟ้ำล้อเดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็ นต้น
- กลุม่ Headphone เช่น หูฟังไร้สำย, หูฟัง True Wireless เป็ นต้น
- กลุม่ Wearable เช่น นำฬิกำสมำร์ทวอทช์ เป็ นต้น
- กลุม่ Camera เช่น กล้องติดรถยนต์, กล้องติดมอเตอร์ไซต์, กล้อง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็ นต้น
- กลุม่ Drone เช่น DJI Drones, Dobby Drone เป็ นต้น
- กลุม่ Accessories เช่น โซฟำลม, แว่นตำ VR, อุปกรณ์จกั รยำน, อุปกรณ์ช่ งั นำ้ หนักพกพำ, USB พกพำ, สำยชำร์จ
มือถือ, หุน่ ฟิ กเกอร์ เป็ นต้น
กลยุทธกำรดำเนินงำน
บริษัทฯ มีกำรปรับตัวทำงด้ำนกลยุทธทำงกำรตลำดอยูเ่ สมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ จะส่งผล
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยกำรใช้กลยุทธ์ตำ่ งๆ ดังต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ดำ้ นสินค้ำ
เนื่องจำกควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคนัน้ เปลี่ยนแปลงไปจำกในอดีต สินค้ำด้ำนเทคโนโลยีกลำยมำเป็ นส่วนหนึ่งใน
ชี วิตประจำวัน บริษัท ฯ จึง คัดเลือกสิน ค้ำที่ มีควำมแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิ ยม หำซือ้ ได้ยำกจำกร้ำนค้ำอื่น และมีกำร
รับประกันสินค้ำ จำกผูผ้ ลิตและตัวแทนจำหน่ำยเพื่อให้สนิ ค้ำของบริษัทฯ มีควำมหลำกหลำยสูง
2) กลยุทธ์กำรกำหนดรำคำ
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับคูค่ ำ้ ในกำรคุมรำคำตลำดให้เป็ นมำตรฐำนเดียว โดยบริษัทฯ ได้มีกำร
เปรียบเทียบรำคำสินค้ำในตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนีย้ งั มีกำรประสำนงำนด้ำนกำรตลำดกับคูค่ ำ้ อย่ำงใกล้ชิดเพือ่ ร่วมมือ
กันสนับสนุนกำรขำยผ่ำนโปรโมชั่น Pay Day ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมยังร่วมมือกับสถำบันกำรเงินจัดรำยกำรผ่อน
ชำระสำหรับสินค้ำที่มีรำคำสูง และทำ CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่ำงๆ
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3) กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
บริษัทฯ สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั สินค้ำและบริกำรโดยกำรคัดสรรสินค้ำที่รำ้ นค้ำคู่แข่งยังไม่มี พร้อมกำรจัดโปรโมชั่น
เปิ ดตัว และ จัดเทรนนิ่งพนักงำนขำยเพื่อทดสอบควำมรู ส้ ินค้ำและกำรบริกำรเป็ นประจำ โดยบริษัทฯ มีควำมตัง้ ใจที่จะ
ยกระดับกำรบริกำรที่มอบให้ลกู ค้ำในทุกๆวัน
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมอบบริกำรหลังกำรขำยที่ดีผ่ำนกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ (Warranty) โดยลูกค้ำสำมำรถนำ
สินค้ำมำเปลี่ยนได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดหำกพบว่ำสินค้ำมีขอ้ ผิดพลำดจำกกำรผลิต โดยผ่ำนกำรพูดคุยประสำนงำนกับ
พนักงำนสำขำและช่องทำงออนไลน์
4) กลยุทธ์ในด้ำนควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้จดั หำสินค้ำลิขสิทธิ์จำกผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้สนิ ค้ำของบริษัทฯ มีควำมหลำกหลำย
สูง และเป็ นทำงเลือกให้กบั ลูกค้ำของบริษัทฯ
5) กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
บริษัทฯ มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำ GIZMAN ในศูนย์กำรค้ำที่มีศกั ยภำพ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำย
ในกำรปิ ดสำขำที่ทำยอดขำยได้นอ้ ยลง โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกปิ ดสำขำอย่ำงระมัดระวัง และคงเหลือเฉพำะสำขำที่มี
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรได้ดี เพื่อให้ยงั คงมีหน้ำร้ำนให้ลกู ค้ำสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้ นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังคงดำเนินกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำ เพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง มีรูปแบบกำรจัดโชว์สินค้ำที่โดดเด่นและน่ำซือ้ โดยมีทงั้ รู ปแบบ
Brand Shelf และ Category Shelf และเปลี่ยนรู ปแบบให้ใหม่และตำมกระแสเสมอ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ให้กบั ร้ำนในฐำนะหนึ่งในร้ำนค้ำปลีกในใจของลูกค้ำ ซึ่งได้รบั กำรตอบรับเป็ นอย่ำงดี ทำให้ในรอบระยะเวลำ 9 เดือนของปี
2562 ยอดขำยสินค้ำกลุม่ แก็ดเจ็ททำรำยได้อยู่ที่ ร้อยละ 56% เป็ นเงินประมำณ 63.57 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ GIZMAN Shop ยังคง
เป็ นช่องทำงจัดจำหน่ำยหลักสำหรับสินค้ำกลุม่ สินค้ำแก็ดเจ็ท
จำนวนสำขำของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำถึงปี ปัจจุบนั
2562
2561
2560
GIZMAN Shop
5 สำขำ
10 สำขำ
13 สำขำ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ เพิ่มควำมสะดวกให้ลกู ค้ำ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยในเว็บไซต์ของ GIZMAN ที่
www.gizmanlifestyle.com และหรือเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ www.mangpong.co.th ตลอดจน Social Media ต่ำงๆ เช่น
Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/ LINE : @gizmangadgets และ Marketplace ต่ ำ งๆ เช่ น Lazada /
Shopee / JD Central ซึง่ สนับสนุนกำรขำยและกำรบริกำรได้ดีอีกด้วย
6) กลยุทธ์กำรสือ่ สำรและกำรตลำด
สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับคือ
- กำรสื่อสำรผ่ำนร้ำนค้ำสำขำ ซึง่ บริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องพืน้ ที่ที่มีศกั ยภำพด้ำนทำเลอยู่แล้วมำใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยกำรตกแต่ ง หน้ำ ร้ำ นให้มี เ อกลัก ษณ์แ ละดึ ง ดูด ควำมสนใจ (Display), กำรจั ด เรี ย งสิ น ค้ำ ให้โ ดดเด่ น
(Merchandising), สือ่ โฆษณำ ณ จุดจำหน่ำย (Point of Purchase : POP), กำรจัดกิจกรรม (Event) ภำยใน Shop
สำขำต่ำงๆ
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- กำรสื่อสำรทำงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นควำมรวดเร็วและควำมน่ำสนใจของสินค้ำที่ออกใหม่ สินค้ำในกระแส สินค้ำ
โปรโมชั่น เพื่อเป็ นกำรตอกยำ้ Brand และสร้ำงยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยมีกำรสื่อสำรผ่ำน Facebook
Ads, Instagram Ads และ Lazada LIVE อย่ำงต่อเนื่อง
7) ลักษณะลูกค้ำและกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยรวมถึงสมำชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ำกลุ่ม E-Shop
ตำมคุณค่ำของสินค้ำที่ไปตอบสนองรูปแบบกำรดำเนินชีวิต ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 Small Price Seeker คือ ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรสินค้ำแปลกใหม่สำมำรถนำมำใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อควำม
บันเทิง ในรำคำที่สำมำรถตัดสินใจซือ้ ได้อย่ำงรวดเร็ว คำนึงถึงคุณภำพสินค้ำโดยไม่สนใจ Brand เน้นกลุม่ นักศึกษำและผูอ้ ยูใ่ น
ระยะเริม่ ต้นทำงำน สินค้ำสำหรับลูกค้ำกลุม่ นี ้ เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุม่ Headphone
กลุม่ ที่ 2 Technology Seeker คือ ลูกค้ำที่ชื่นชอบสินค้ำเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์สำมำรถนำมำใช้ในกำรทำงำนหรือชีวิต
ส่วนตัว ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของผูใ้ ช้ มีกำลังซือ้ ปำนกลำง คำนึงถึง Brand และคุณภำพสินค้ำมำก่อนรำคำ เน้นกลุ่มวัย
ทำงำน สินค้ำสำหรับลูกค้ำกลุม่ นี ้ เช่น ลำโพง Marshall, รถไฟฟ้ำล้อเดียว, Scooter, กล้อง GoPro เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 Solution Seeker คือ ลูกค้ำที่แสวงหำสินค้ำเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์สำมำรถนำมำใช้ในชี วิตเพื่อตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเฉพำะด้ำน มีกำลังซือ้ ปำนกลำงถึงสูง คำนึงถึงประโยชน์ในกำรแก้ไขปั ญหำและคุณภำพสินค้ำมำก่อน Brand
และรำคำ เน้นกลุ่มผูป้ ระกอบกำรและมีอำชีพอิสระ สินค้ำสำหรับลูกค้ำกลุ่มนี ้ เช่น กล้องติดรถยนต์, Drone, เครื่องดูดฝุ่ น
iRobot, GPS Tracker, สำยรัดข้อมือสุขภำพ เป็ นต้น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้ำประจำ (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซือ้ สินค้ำจำกร้ำน GIZMAN และได้เป็ นสมำชิก
ของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลูกค้ำในกลุม่ Social Media อำทิ Facebook/ Instagram / LINE ซึง่
ล้วนแล้วแต่มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่ได้รบั จำกร้ำนค้ำและสินค้ำของบริษัทฯ
สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี
จำกผลกำรศึ ก ษำของบริ ษั ท วิ จัย ชั้น น ำระบุ ว่ ำ แนวโน้ม ส ำคัญ หนึ่ ง ที่ ส่ง ผลกระทบกับ กำรบริ ห ำรธุ ร กิ จ คื อ กำร
เปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตและกำรทำงำนในยุคดิจิตอล โดยเฉพำะคนรุน่ ใหม่ หรือ เจนเนอร์เรชั่นวำย (Generation Y) ซึ่งในประเทศ
ไทยมีจำนวนประมำณร้อยละ 30 ของจำนวนแรงงำนทัง้ หมด ถือได้วำ่ เป็ นกลุม่ คนที่ได้รบั กำรศึกษำสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับ
รุน่ อื่นๆ อีกทัง้ ยังมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีมำกที่สดุ มีควำมต้องกำรอิสระและกำรแสดงควำมเป็ นตัวของตัวเองในกำร
ทำงำน รวมทัง้ นิยมใช้สนิ ค้ำที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์วิถีชีวิตและกำรทำงำนเปลีย่ นแปลงไปจำกเดิมเป็ นอย่ำงมำก สิง่ เหล่ำนีส้ ร้ำง
ควำมท้ำทำยต่อผูผ้ ลิตสินค้ำประเภทไลฟ์ สไตล์ที่มีเทคโนโลยีในกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้สินค้ำมี
ประสิทธิภำพสูงขึน้ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้หลำกหลำย และต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำลง ส่งผลให้มีผจู้ ำหน่ำยสินค้ำ
เทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์เพิ่มขึน้ อย่ำงมำก เนื่องจำกสภำพแวดล้อมเอือ้ อำนวยต่อกำรทำธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง สื่อ
สังคมออนไลน์ ควำมต้องกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร กำรขำยสินค้ำออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมกำรซือ้ สินค้ำทำงอินเตอร์เน็ตมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ประเมินภำวะกำรแข่งขันในสินค้ำเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยี อย่ำงรวดเร็ว ผู้ผลิตได้มี กำรแนะน ำสินค้ำรุ ่นใหม่ๆ ที่มี เทคโนโลยี สูงขึน้ ออกสู่ต ลำดในระดับรำคำที่ ลดลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึน้ ตำมกำรเติบโตของอุตสำหกรรม
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกำรบริหำรพืน้ ที่ภำยในร้ำนค้ำ GIZMAN ให้เกิดประโยชน์ ให้ลกู ค้ำมีโอกำสสัมผัสทดลอง
ใช้งำนสินค้ำ รับคำแนะนำกำรใช้งำน และกำรให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำร บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรลูกค้ำทัง้
ก่อนและหลังกำรขำย มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในตัวสินค้ำ สำมำรถแนะนำสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำได้
เป็ น อย่ำ งดี ตลอดจนมีบ ริกำรหลังกำรขำยหำกพบสินค้ำ ชำรุ ด หรือ บกพร่อ งจำกกำรผลิต สำมำรถเปลี่ยนหรือ คืนได้ใ น
ระยะเวลำที่กำหนด มำเป็ นจุดแข็งที่เหนือกว่ำผูจ้ ำหน่ำยรำยอื่น
ในระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ หรือ ครบวงจร (Full E-Commerce)
และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้ำงช่องกำรขำยสินค้ำและบริกำร ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ ทดแทนยอดขำยร้ำนค้ำปลีก และสัดส่วนร้ำนค้ำที่ปิดสำขำ เนื่องจำกหมดสัญญำหรือปล่อย
เช่ำ
อีกทัง้ บริษัทฯ ได้รว่ มกับ Marketplace เพื่อวำงขำยสินค้ำของบริษัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึง่ เป็ น
เว็ บ ไซต์ส่ือ กลำงกำรติ ด ต่อ ซื อ้ -ขำยของสิน ค้ำ ทั่ว ไป โดยกำรกระตุ้น ยอดขำย ด้ว ยกำรจัดกิ จ กรรมกำรส่ง เสริม กำรขำย
(promotion) เช่น กำรทำโปรโมชั่น “Super Combo” และนำสินค้ำกลุม่ แก็ดเจ็ต มำขำยผ่ำนออนไลน์ E-Marketplace เพิ่มขึน้
เพื่อดึงดูดลูกค้ำให้มำซือ้ สินค้ำของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นวิธีหนึง่ ในกำรเพิ่มยอดขำย นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังได้จดั หำ Blogger ที่ดึงดูด
ให้ลูก ค้ำ เข้ำ ไปชมเว็ บ เพื่ อ กระตุ้น ยอดขำย ซึ่ ง ก็ เ ป็ น อี ก ช่ อ งทำงหนึ่ ง ในกำรจัด จ ำหน่ ำ ย จึ ง ท ำให้ร ้ำ น GIZMAN และ
MANGPONG มียอดขำยเพิ่มขึน้ จำกกำรปรับกลยุทธ์ดงั กล่ำว
3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของร้าน “STARDUST” และ สินค้าในกลุ่ม House Brand Product
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เป็ นสินค้ำประเภทเครือ่ งสำอำงและเวชสำอำงภำยใต้ตรำสินค้ำของคู่คำ้ รำยอื่นๆ เพื่อจำหน่ำยในร้ำน STARDUST ที่
เป็ นแหล่งรวมแบรนด์ Cosmetics ชัน้ นำจำกทั่วโลกในรำคำที่ใครๆ ก็เอือ้ มถึง และเป็ นเบือ้ งหลังควำมงำมของผูห้ ญิ งทุกคน
โดยแบ่งกลุม่ สินค้ำได้ ดังนี ้
- กลุม่ Makeup
แป้งทำหน้ำ, ลิปสติก, รองพืน้ อำยไลน์เนอร์, บรัชออน, เป็ นต้น
- กลุม่ Skin Care โลชั่นบำรุงผิว, ไวท์เทนนิ่งโลชั่น เป็ นต้น
- กลุม่ Hair Care แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเม้นต์, ผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผม, สเปรย์จดั ทรงผม, ยำย้อมสีผม เป็ นต้น
- กลุม่ Perfume
นำ้ หอมกลิน่ ต่ำงๆ เป็ นต้น
- กลุม่ Accessories ยำทำเล็บ, ขนตำปลอม เป็ นต้น
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
บริษัทฯ เป็ นผูค้ ดั เลือกสินค้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย โดยศึกษำโอกำสทำงกำรตลำด เงื่อนไขในกำรจัดซือ้ เปรียบเทียบรำคำ
ขำยของคูแ่ ข่ง แล้วจึงกำหนดรำคำที่เหมำะสมโดยคำนึงถึงอัตรำกำไรขัน้ ต้นที่สำมำรถทำได้เป็ นสำคัญ
กลยุทธกำรดำเนินงำน
บริษัทฯ มีกำรปรับตัวทำงด้ำนกลยุทธทำงกำรตลำดอยูเ่ สมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ จะส่งผล
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยกำรใช้กลยุทธ์ตำ่ งๆ ดังต่อไปนี ้
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1) กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
บริษัทฯ เน้นกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก เพื่อเป็ นกำรบริหำรพืน้ ที่หน้ำร้ำนซึ่งเป็ นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด และทำให้บริษัทฯ สำมำรถใช้ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร Retail Outlets มำเป็ น
แนวทำงในกำรเลือกทำเลให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย และสอดคล้องกับสินค้ำและบริกำรที่ STARDUST ส่งมอบ
ให้กับลูกค้ำ โดยบริษัทฯ มีรำ้ นค้ำปลีก STARDUST ณ 31 ธันวำคม 2562 มีสำขำทัง้ หมด 3 สำขำ ได้แก่ เซ็นทรัลพลำซ่ำ
พระรำม 2 /เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม3 / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่ นเกล้ำ
ภำพรวมรำยได้ระยะเวลำ 9 เดือน ปี 2562 รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำอยูท่ ี่ 100 ล้ำนบำท โดยกลุม่ สินค้ำผลิตภัณฑ์
ควำมงำม ทำรำยได้อยูท่ ี่รอ้ ยละ 33 เป็ นเงิน 37.24 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ ร้ำน STARDUST ยังคงเป็ นช่องทำงจัดจำหน่ำยหลักสำหรับ
สินค้ำกลุม่ สินค้ำผลิตภัณฑ์ควำมงำม และจำกกำรแข่งขันที่สงู ขึน้ ในธุรกิจเครือ่ งสำอำง ทำให้กำรแข่งขันในตลำดต้องใช้กลยุทธ์
ทำงด้ำนรำคำ โดยกำรลดรำคำสินค้ำ จึงส่งผลให้ยอดขำยลดลง
จำนวนสำขำของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำถึงปี ปัจจุบนั
จานวน
2562
2561
2560
STARDUST Shop
3 สำขำ
7 สำขำ
8 สำขำ
2) กลยุทธ์กำรรักษำฐำนลูกค้ำ
กำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม หรือสร้ำงกำรซือ้ ซำ้ ต่อเนื่อง ถือเป็ นปั จจัยสำคัญยิ่งในกำรดำรงอยู่ของธุรกิจและกำรสร้ำง
เสถียรภำพของรำยได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ควำมสำคัญกับกลยุทธ์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำ ดังนี ้
- กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงสินค้ำ
บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนระบบพำณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กบั ลูกค้ำ รวมทัง้ เพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงสิ นค้ำใน Marketplace ต่ำงๆ เพรำะ
ปั จจุบันเมื่อโลกก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิตอล ควำมนิยมในกำรช้อปปิ ้งแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึน้ ในทุกหมวดหมู่สินค้ำ
รวมถึงธุรกิจเครื่องสำอำง โดยตัวเลขกำรซือ้ ขำยผ่ำนระบบออนไลน์ เป็ นกระแสที่น่ำจับตำมอง และจะยังคงเติบโต
อย่ำงมำกใน 5 ปี นี ้
- รักษำคุณภำพของกำรให้บริกำร พร้อมทัง้ มีบริกำรเสริมให้กบั ลูกค้ำ เช่น กำรแต่งหน้ำในร้ำน
- กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
- กิจกรรมกำรตลำด เช่น กำรเล่นเกมแจกของ พบปะดำรำภำยในร้ำนค้ำ
บริษัทฯ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์ หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีส่วนทำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงเฉพำะเจำะจง โดยระบบกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์จะเริ่ มต้นจำกกำรส่งเสริมให้ลกู ค้ำสมัครสมำชิ ก จูงใจโดยกำรให้
ส่วนลดสำหรับสมำชิก และมีโปรโมชั่นกำรสมัครสมำชิกโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในช่วงกำรจัดกิจกรรม หรือเมื่อซือ้ สินค้ำครบตำม
มูลค่ำที่กำหนดไว้เพื่อกระตุน้ ให้ลกู ค้ำใช้สิทธิในกำรสมัคร ซึ่งเมื่อลูกค้ำเข้ำเป็ นสมำชิกแล้ว บริษัทฯ จะทำกำรเก็บฐำนข้อมูล
ส่วนบุคคลทั่วไป อำทิ ที่อยู่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ ฯลฯ รวมทัง้ เก็บข้อมูลกำรซือ้ สินค้ำของลูกค้ำแต่ละรำย เช่น รู ปแบบกำรซือ้
ควำมถี่ ผลิตภัณฑ์ที่ซอื ้ บ่อย ควำมเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ควำมต้องกำรเฉพำะเจำะจงต่ำงๆ เป็ นต้น
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3) กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์
- กำรสือ่ สำรผ่ำนหน้ำร้ำน ซึง่ บริษัทฯ มีจดุ เด่นในเรือ่ งกำรใช้พนื ้ ที่ของร้ำนSTARDUST ที่มีศกั ยภำพด้ำนทำเลอยูแ่ ล้ว
มำใช้ให้เกิดประโยชน์โดยกำรตกแต่งหน้ำร้ำนให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดควำมสนใจ (Display), กำรจัดเรียงสินค้ำให้
โดดเด่น (Merchandising), สื่อโฆษณำ ณ จุดจำหน่ำย (Point of Purchase : POP), กำรจัดกิจกรรม (Event)
ภำยใน Shop สำขำต่ำงๆ
- กำรจัดกิจกรรม (Event) สำนสัมพันธ์กบั สมำชิก เช่น กำรเล่นเกมแจกของ พบปะดำรำภำยในร้ำนค้ำ เป็ นต้น
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อภำยนอก บริษัทฯ มีกำรส่งจดหมำยข่ำวอิเลคทรอนิคส์ให้ แก่ลกู ค้ำที่สมัครเป็ น
สมำชิก รวมถึงมีกำรส่งข่ำวประชำสัมพันธ์ดว้ ยกำรใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในกำรให้ขำ่ วสำรโปรโมชั่นของ STARDUST
เพื่อให้ควำมสะดวกสบำยในกำรประชำสัมพันธ์และติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ เช่น Facebook Instagram และ Line
มำกยิ่งขึน้
4) ลักษณะลูกค้ำและกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย
บริษัทฯ แบ่งกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ ม ที่ 1 Image Conscious คื อ ลูกค้ำ ที่ ตอ้ งกำรสินค้ำ ที่ ช่ว ยส่ง เสริม รสนิ ย มของผู้ใช้ ซึ่ง เป็ นกลุ่มที่ มี ก ำลัง ซื อ้
ปำนกลำง โดยคำนึงถึง Brand และคุณภำพสินค้ำมำก่อนรำคำ เน้นกลุ่มที่ ประสบควำมสำเร็จในกำรทำงำน สินค้ำสำหรับ
ลูกค้ำกลุม่ นี ้ เช่น กลุม่ Makeup กลุม่ Skin Care กลุม่ Hair Care และกลุม่ Perfume เป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 Health Conscious คือ ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรสินค้ำที่ช่วยฟื ้ นฟูสขุ ภำพผิวและร่ำงกำย ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีกำลังซือ้
ปำนกลำงถึงสูง โดยคำนึงถึงคุณภำพสินค้ำมำก่อน Brand และรำคำ เน้นกลุม่ อำยุมำกกว่ำ 50 ปี และกลุม่ นักท่องเที่ยว สินค้ำ
สำหรับลูกค้ำกลุม่ นี ้ เช่น กลุม่ Organic
กลุ่มที่ 3 Price Conscious คือ ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรสินค้ำที่ใช้อยู่แล้วเป็ นประจำในรำคำที่สมเหตุสมผลกับคุณภำพ
สำมำรถตัดสินใจซือ้ ได้อย่ำงรวดเร็ว รับรู ถ้ ึงคุณภำพสินค้ำแล้ว เน้นกลุม่ นักศึกษำและผูอ้ ยู่ในระยะเริม่ ต้นทำงำน สินค้ำสำหรับ
ลูกค้ำกลุม่ นี ้ เช่น กลุม่ Makeup กลุม่ Skin Care เป็ นต้น
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
บริษัทฯ นำเสนอภำยใต้รูปแบบร้ำนค้ำปลีก Multi-Brands ขนำดใหญ่ โดยผสมผสำนแนวคิดจำกกำรซือ้ สินค้ำที่
หลำกหลำยใน Supermarket ร้ำนสะดวกซือ้ และควำมตื่นเต้นของกำรช้อปเครื่องสำอำง เป็ นร้ำนเครื่องสำอำงเฉพำะอย่ำง
(Beauty Specialty Store) ที่มุ่งเน้นกำรขำยผลิตภัณฑ์เพื่ อควำมงำมโดยเฉพำะ มีสินค้ำเกี่ยวกับควำมงำมทัง้ หมด 247
แบรนด์ จำนวนกว่ำ 5,058 SKUs จำกผูจ้ ดั จำหน่ำย กว่ำ 156 บริษัท ที่รูจ้ กั เป็ นอย่ำงดีทงั้ แบรนด์ในประเทศและต่ำงประเทศ
(Inter Brands) เช่น อเมริกำ ยุโรป เกำหลี ญี่ปนุ่ จีน ฯลฯ และยังมีแบรนด์ที่มีขำยเฉพำะที่ STARDUST เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม
เพื่อให้กำรบริหำรพืน้ ที่ขำยเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ บริษัทฯ ได้ทำกำรโฟกัสไปที่แบรนด์ที่สร้ำงยอดขำยมำก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขำยต่อ ตรม. และลดจำนวนสต๊อกสินค้ำที่แต่ละสำขำต้องสต๊อกให้มีปริมำณที่ลดน้อยลง
การตลาดและการแข่งขันสินค้าเครื่องสาอาง
ตลำดธุรกิจควำมงำมและเครือ่ งสำอำง 2562 วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำก Digital Disruption และทำงรอดของธุรกิจที่
สร้ำงควำมสุขให้ผบู้ ริโภคธุรกิจควำมงำมและเครื่องสำอำงเป็ นอุตสำหกรรมหนึง่ ของโลกที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด
ระยะเวลำ 20 ปี โดยสภำอุตสำหกรรมได้ระบุว่ำมียอดขำยโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 5-6 % ต่อปี ในขณะที่ในประเทศไทยมีมูลค่ำ
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ยอดขำยรวมไม่ต่ำกว่ำ 3 แสนล้ำนบำทในปี 2561 เติบโตเฉลีย่ ปี ละไม่ต่ำกว่ำ 10% โดยแบ่งออกเป็ นมูลค่ำของตลำดในประเทศ
1.8 แสนล้ำ นบำท และอีก 1.2 แสนล้ำ นบำทเป็ นมูล ค่ำของกำรส่งออก ซึ่ง เป็ นมูลค่ำที่สูงที่สุด ในบรรดำ 10 ประเทศของ
AEC นำยธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ ผูอ้ ำนวยกำร สถำบันวิจยั แฟชั่นแห่งประเทศไทย ได้อธิบำยให้ฟังว่ำปั จจุบนั นีผ้ บู้ ริโภคได้ให้
ควำมสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงกำรเข้ำมำมีบทบำทสำคัญของเทคโนโลยีในกำรใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้
ธุรกิจเครือ่ งสำอำงและควำมงำมได้รบั ผลกระทบในหลำยเรือ่ ง
1. ไลฟ์ สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้คนใจร้อนมากขึน้ ควำมอดทนน้อยลง ในเรื่องกำรแต่งหน้ำ หรือกำร
ดูแลตัวเองก็เช่นเดียวกัน จนเกิดเป็ นกระแสของคำพูดที่ว่ำ “ซินเดอเรลล่า เอฟเฟกต์” จำกคนใช้กลำยเป็ นเจ้ำหญิงใน 10
นำที ดังนัน้ ในเรือ่ งควำมสวยก็เช่นเดียวกันที่ทกุ คนต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลเร็วที่สดุ
2. ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงมากขึน้ ผ่ำนทำงโลกออนไลน์ ซึง่ ไม่ใช่เจ้ำของผลิตภัณฑ์
หรือพรีเซนเตอร์อีกต่อไป ทำให้กำรมีลอยัลตีใ้ นแบรนด์นอ้ ยลง เปลีย่ นใจไปทดลองแบรนด์อื่นๆ ได้เร็วขึน้
3. ในโลกออนไลน์เกิดการนากลยุทธ์ Influencer Marketing แบบรีวิวสินค้ำมำใช้ ผ่ำนทำงบล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล
หรือเซเลบริตี ้ เพรำะทำให้เข้ำถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้มำกขึน้ เร็วขึน้ ทำให้แบรนด์เองต้องปรับตั ว และคิดมำกขึน้ กว่ำเดิมในกำรทำ
ตลำด
4. นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทาให้ผลิตภัณฑ์บางตัวมีระยะเวลาในการได้รับความนิยมน้อยลง ทอปแบรนด์ใน
ปี 2018 กับทอปแบรนด์ในปี 2019 อำจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ดังนัน้ คนทำธุรกิจต้องเข้ำใจและปรับตัวให้ทนั กับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค และเทคโนโลยีที่เปลีย่ นไป
5. ตัวเลขการซือ้ ผลิตภัณฑ์ความงามผ่านทางออฟไลน์ยังมีสัดส่วนที่สูงถึง 85% ในขณะที่ออนไลน์มีเพียง 15%
แต่แนวโน้มกำรขำยทำงออนไลน์มีเพิ่มสูงขึน้ อย่ำงรวดเร็ว
6. เทคโนโลยีสามารถทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้ สำมำรถสั่งซือ้ เครื่องสำอำงได้ทกุ ที่ ทุกเวลำ
ทุกยี่หอ้ บนโลก
7. เพราะเทคโนโลยีทาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก เช่น เดียวกับบริษัทรับจ้ำงผลิต
ครบวงจร โดยผูล้ งทุนอำจจะมีเพียงเงินทุนที่ไม่ตอ้ งมำก แต่ใช้โอกำสของเครือ่ งมือต่ำงๆ ในยุคดิจิทลั ทำกำรตลำด
กำรจะรับมือกับกำรดิสรัปชั่นครัง้ นี ้ สิ่งสำคัญที่สดุ คือที่แบรนด์จะสร้ำงควำมแตกต่ำงได้คือ จะต้องเข้ำใจผูบ้ ริโภคให้
มำกที่สดุ ต้องเข้ำใจโจทย์ของลูกค้ำ ต้องมีคอนเนกชั่นที่ดี และสร้ำงประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคอมมูนิตีท้ ี่แข็งแรง
ที่สดุ เพื่อให้เขำอยูก่ บั เรำนำนที่สดุ
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีหลำยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ตลำดธุรกิจควำมงำมและเครื่องสำอำง ยังเติบโตอย่ำงต่อเนื่องสวน
กระแสเศรษฐกิจ เพรำะ
1. ทุกคนรักตัวเอง ต้องกำรให้ตวั เองดูดีในสำยตำคนอื่น
2. กำรเข้ำสูส่ งั คมผูส้ งู วัย Aging Society ทำให้คนกลุม่ นีม้ ีปัญหำในเรื่องของควำมงำมและต้องกำรที่จะหยุดเอำไว้
ให้มำกที่สดุ
3. กำรเติบโตของ Social Network ที่ทำให้คนต้องกำรอวดภำพตัวเองในสังคมออนไลน์มำกขึน้
4. สินค้ำมีนวัตกรรมใหม่ๆ มำกขึน้
5. มีช่องทำงในกำรเข้ำถึงแบรนด์และเข้ำใจในตัวสินค้ำมำกขึน้ ง่ำยขึน้
6. มีผลิตภัณฑ์ที่สกัดจำกสำรธรรมชำติที่เน้นในเรือ่ งควำมปลอดภัยมำกขึน้
7. ช่องทำงออนไลน์เป็ นตัวกระตุน้ กำรขำยได้เป็ นอย่ำงดี (ที่มำ : https://marketeeronline.co/archives/118113)
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สถานภาพตลาดเครื่องสาอางของไทย
ข้อมูลจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสมำคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสำอำงไทย ครัง้ ที่ 10/2562 พบว่ำ ควำมก้ำวหน้ำกำรเพิ่มขึด
ควำมสำมำรถเครื่องสำอำงประชำรัฐ พัฒนำโดยกรมวิทย์ฯ ซึ่ง กวพ. ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพผูป้ ระกอบกำรและ
ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดย สธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีคณะกรรมกำรและคณะทำงำนของศูนย์วิทยำศำสตร์ ทัง้ 15 แห่งร่วมกับ
สำนัก เครือ่ งสำอำงและวัตถุอนั ตรำย กวพ. ร่วมกันพัฒนำ SMEs ของไทย จัดทำหนังสือ “เครื่องสำอำงประชำ รัฐ พัฒนำโดย
กรมวิทย์ฯ” และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รบั กำรพัฒนำคุณภำพและบรรจุภณ
ั ฑ์จำก ผูป้ ระกอบกำรผลิตเครือ่ งสำอำงทั่ว
ประเทศ จำนวน 29 แห่ง ใน 5 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ 8 รำย, ภำค อีสำน 4 รำย, ภำคกลำง 8 รำย, ภำคตะวันออก 2 รำย และ
ภำคใต้ 7 รำย เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำง ควำมมั่นใจให้กบั ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึง่ จะเห็นว่ำภำพตลำดเครื่องสำอำงไทยในปี 2562 นัน้ ยังมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แต่ผบู้ ริโภคมีกำรศึกษำผลิตภัณฑ์
ที่มำจำกผลิตภัณฑ์สมุนไพรมำกขึน้ เน้นกำรบำรุ งรักษำควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงควำมสวยงำม รวมถึงผูม้ ีอิทธิพลด้ำนควำม
สวยงำมยังเป็ นเครื่องมือทำงกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพอยู่ แต่เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 จึง
ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องสำอำงชะลอตัว อย่ำงไรก็ตำมเพื่อเข้ำถึงและสร้ำงฐำนลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นในด้ำนส่วนผสมหรือสูตรด้ำน
วัตถุดิบที่มีกำรปรุ งแต่งสีกลิ่นหรือกำรเพิ่มสำรที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ และด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงำมโดดเด่น รวมถึงกำรสร้ำงกำร
รับรู ต้ รำสินค้ำต่อผูบ้ ริโภคอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนทัง้ กำรโฆษณำผ่ำนสื่อและกำรจัดกิ จกรรมส่งเสริมกำรขำยที่สำมำรถเข้ำถึง
กลุม่ เป้ำหมำยได้ในวงกว้ำงมำกที่สดุ พร้อมกับกำหนดกลุม่ เป้ำหมำยที่ชดั เจนมำกขึน้ เพื่อให้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพมำกที่สดุ โดยสินค้ำ House Brand ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA และ KEIRA ของบริษัทฯ ที่เน้นในเรื่องของกำร
บำรุ งรักษำควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสวยงำม ทัง้ นีป้ ั จจุบนั สินค้ำเครื่องส ำอำงของไทยภำยใต้ตรำสินค้ำไทยได้กลำยเป็ น
ผลิตภัณ ฑ์เ ครื่อ งสำอำงที่ ยอมรับ ในระดับ โลกเพิ่ ม มำกขึน้ ตำมลำดับ อัน เป็ น ผลมำจำกกำรพัฒนำคุณ ภำพสินค้ำ จนได้
มำตรฐำนสำกล กำรพัฒนำรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สำมำรถดึงดูดใจผูบ้ ริโภคได้มำกขึน้ กำรพัฒนำรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่
หลำกหลำยมำกขึน้ โดยเฉพำะเครื่องสำอำงที่มีสว่ นผสมของสมุนไพรไทยที่นบั วันจะได้รบั ควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ ในตลำด
ต่ำงประเทศ ด้วยจุดเด่นเฉพำะตัวทัง้ ทำงด้ำนรูปลักษณ์และกลิ่น ประเทศไทยจึงมีควำมได้เปรียบในแง่ของควำมหลำกหลำย
และควำมอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สำมำรถพัฒ นำเป็ นผลิตภัณฑ์เวชสำอำงนำนำชนิด และมีโอกำสที่จะ
ขยำยตลำดทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงมำก
4. การบริหารระบบงานจัดซือ้
บริษัทฯ มีกระบวนกำรจัดทำ KPI โดยสรุปควำมสำคัญในกำรบริหำรงำน ดังนี ้
- กำหนดขัน้ ตอนกำรออกใบสั่งซือ้ ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิก่อนทุกฉบับ
- กำรสั่งซือ้ สินค้ำกำหนดให้มีขนั้ ตอนกำรวิเครำะห์ก่อนกำรสั่งซือ้
- กำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเคลือ่ นไหวสินค้ำหลังกำรสั่งซือ้ เพื่อวิเครำะห์และจัดกำร
- กำรบริหำรและหมุนเวียนสินค้ำให้อยูใ่ นจุดขำยที่เหมำะสม
- กำหนดให้ติดตำมกำรเคลือ่ นไหวสินค้ำทุกกลุม่ อย่ำงสม่ำเสมอ
- กำหนดให้ตรวจสอบและคัดกรองสินค้ำใกล้หมดอำยุอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดซือ้ สินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพและเป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ
- บริหำรปริมำณสินค้ำคงเหลือให้มีเพียงพอและเหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ
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ในปี 2562 ระบบงำนสั่งซือ้ มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนให้เป็ นกระบวนกำรและเป็ นระบบมำกขึน้ โดยมุง่ เน้น
กำรปฏิบตั ิงำนตำมข้อกำหนดต่ำงๆอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้งำนสั่งซือ้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
5. การบริหารสินค้าคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำโดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหำรกำร
ขำยหน้ำร้ำน และระบบรำยงำนกำรขำย เข้ำด้วยกันอย่ำงสมบูรณ์ สำมำรถวิเครำะห์กำรขำย รำยสำขำ รำยสินค้ำ ได้อย่ำง
รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดส่งสินค้ำไปยังสำขำได้อย่ำงสมดุลทัง้ ปริมำณและทันต่อเวลำ ช่วยลดภำระด้ำน
กำรสต็อกสินค้ำ กระแสเงิ นสดในกำรลงทุนของสินค้ำ เพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
กลุม่ เป้ำหมำย นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง ด้วยกำรติดตำมยอดขำยสินค้ำ โดยแต่ละสำขำจะส่ง
ข้อมูลกำรขำยสินค้ำให้สำนักงำนใหญ่ทกุ สิน้ วันทำกำร เพื่อให้บริษัทฯ มีขอ้ มูลในกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบจำกสำนักงำนใหญ่เพื่อเข้ำตรวจสอบสินค้ำคงเหลือทุกสำขำ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกำร
เข้ำตรวจสอบทุกสำขำ อย่ำงน้อยสำขำละ 9 ครัง้ ต่อปี
จำกกำรตรวจสอบมูลค่ำสินค้ำคงเหลือในปี 2562 มีมลู ค่ำสินค้ำลดลงจำกปี 2561 ในทุกกลุม่ GIZMAN, STARDUST
กลุม่ สินค้ำ GIZMAN มีกำรควบคุมกำรสั่งซือ้ ให้รดั กุมมำกขึน้ มีกำรพิจำรณำเลือกสรรสินค้ำเพื่อนำเข้ำมำจำหน่ำยได้
ตรงกลุม่ เป้ำหมำย พร้อมทัง้ มีปริมำณสินค้ำเพียงพอต่อกำรขำยอยูเ่ สมอ รวมถึงมีกำรหมุนเวียนสินค้ำเพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำ
ในแต่ละสำขำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุม่ สินค้ำ STARDUST มีกำรปรับปรุ งระบบควบคุมกำรสั่งซือ้ ให้มีควำมรัดกุมดีขนึ ้ มีกำรพิจำรณำเลือกสรรสินค้ำ
เพื่อนำเข้ำมำจำหน่ำยให้ตรงกลุม่ เป้ำหมำยมำกขึน้ รวมถึงกำรปรับลดปริมำณสินค้ำคงเหลือในส่วนไม่เคลื่อนไหวและใกล้
หมดอำยุลง จำกกำรส่งคืนสินค้ำในส่วนฝำกขำย รวมถึงกำรเปลีย่ นเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำให้เป็ นกำรฝำกขำยเพิ่มมำกขึน้
จำกรำยงำนมูลค่ำสินค้ำคงเหลือโดยรวมที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดจำกกำรปรับปรุ งระบบกำรทำงำนต่ำงๆ ในทุกๆ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ฝ่ ำยบริหำรมีควำมมุง่ มั่นและตัง้ ใจต่อกำรปรับปรุ งระบบงำนบริหำรสิ นค้ำคงคลังให้มีประสิทธิภำพมำก
ที่สดุ ไม่เพียงเป็ นกำรลดภำระต้นทุนลงได้ แต่เป็ นส่วนที่จะเสริมสร้ำงรำยได้และทำผลกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มมำกยิ่งขึน้ ด้วย
6. การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ

ระบบสารสนเทศ
การจัดซื้อสินคา
รับสินคาเขาคลัง
การกระจายสินคาไปยังสาขา
การบริหารจัดการหนาราน
การรับคืนสินคาจากสาขา
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7. การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ และการสารองข้อมูล
1) กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบสำรสนเทศ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กร โดยนำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทัง้ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse
Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management แ ล ะ Human
Resource System มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำนต่ำงๆ นับตัง้ แต่กำรจัดซือ้ กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กำรกระจำยสินค้ำ
ไปจนถึงกำรบริหำรร้ำนค้ำ ลูกค้ำ บุคลำกร และบันทึกข้อมูลทำงบัญชี โดยเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน เพื่อให้
สำมำรถสอบยันและตรวจสอบกันได้ และสำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆ มำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินธุรกิจให้มี
ควำมเหมำะสมและทันท่วงที
บริษัทฯ ควบคุมและจัดกำรสินค้ำในคลังสินค้ำด้วยระบบ Management Information System (MIS) ในกำรบันทึก
ข้อมูลและจัดกำรสินค้ำที่จัดเก็บในคลังสินค้ำ ได้แก่ กำรรับสินค้ำ กำรจ่ำยสินค้ำ กำรจัดสินค้ำเพื่อส่งให้สำขำ และบันทึก
รำยกำรเคลือ่ นไหวของสินค้ำ
ภำยหลังจำกกำรคัดเลือกสินค้ำดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์นนั้ บริษัทฯ จะดำเนินกำร
สั่งซือ้ สินค้ำ รับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ กระจำยสินค้ำไปยังจุดจำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำผ่ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
หน้ำร้ำน และทำกำรรับคืนสินค้ำกลับเข้ำสูค่ ลังสินค้ำเมื่อครบกำหนดอำยุกำรขำย
โดย บริษัท เคที ไอที โซลูช่นั จำกัด ได้เข้ำตรวจสอบ (IT AUDIT) ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2562 และได้ให้คำแนะนำและข้อ
ควรปรับปรุง ซึง่ ตลอดปี 2562 ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้จดั ทำและดำเนินกำร ตำมข้อเสนอแนะในเอกสำรกำร
สอบทำนกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ ดังนี ้
- นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
ปรับปรุงแผนผังเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ (Network Diagram) กำรจัดทำได้ดำเนินกำรในช่วงเดียวกันกับ กำรจัดทำ
ระบบสำรองข้อมูลภำยนอก
- ควบคุมกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล
กำรกำหนดค่ำกำรตัง้ รหัสผ่ำนให้มีควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม โดยมีขอ้ กำหนดคือ รหัสต้องมีอย่ำงน้อย 8 ตัว มี
อักษรตัวใหญ่ มีตวั เลข และมีสญ
ั ลักษณ์พิเศษ โดยกำหนดในระบบกำรเข้ำถึง Server และเครื่องลูกข่ำย (Login Windows)
และต้องทำกำรเปลีย่ นแปลงรหัสทุก 180 วัน
2) กำรสำรองข้อมูลกำรกูข้ อ้ มูล กำรจัดลำดับงำนและกำรจัดกำรกับปั ญหำ
บริษัทฯ ได้มีระบบกำรสำรองข้อมูลและกำรกูข้ อ้ มูลจำกผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก (Cloud Service) โดยระบบจะทำกำร
สำรองข้อมูลไปยังปลำยทำงทุกวัน วันละหนึ่งครัง้ โดยระบบจะทำกำรสำรองข้อมูลในช่วงเวลำหยุดทำกำร เพื่อไม่ให้เกิ ด
ผลกระทบต่อกำรใช้งำนในเวลำปฎิบตั ิงำนปกติ แม้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจำเป็ นต้องมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรเกิดขึน้ แต่
ด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูล ขัน้ ตอนกำรสำรองข้อมูลนีเ้ ป็ นปั จจัยสำคัญเบือ้ งต้นของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปั จจุบนั โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญที่จะพัฒนำและปรับปรุงให้งำนด้ำนระบบฐำนข้อมูลและระบบปฏิบตั งำนหลัก
มีควำมมั่นคง ปลอดภัยสูงสุด
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8. การบริหารศูนย์กระจายสินค้าและการตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา
กำรบริหำรงำนศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยส่วนระบบงำนภำยใน มีกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิ ภำพ
มำกขึน้ ทัง้ ระบบงำนด้ำนเอกสำรที่ดำเนินกำรรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึน้ โดยเฉพำะระบบงำนด้ำนโอนสินค้ำออกไปยังสำขำ ซึ่ง
กำหนดขัน้ ตอนไว้อย่ำงรัดกุม ทัง้ กำรตรวจเช็คสินค้ำทุกรำยกำร ตรวจสอบรำยกำรรหัสบำร์โค้ด ให้ถกู ต้องตรงกันกับเอกสำรใบ
โอน ก่อนกำรจัดส่ง รวมถึง กำรสรุ ปรวมเอกสำรกำรจัดส่งประจำวันเพื่อกำกับกำรจัดส่งให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครัง้ ซึ่ง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบควำมมีตวั ตนของสินค้ำคงคลัง ณ จุดจำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งอันอำจจะ
เกิดขึน้ ได้จำกกำรสูญหำยของสินค้ำคงคลัง ซึ่งเป็ นสินทรัพย์หลักในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตัง้
แผนกตรวจปฏิบตั ิงำนสำขำ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรทำงำนของพนักงำนที่ประจำอยูใ่ นสำขำต่ำงๆ ซึง่ มีหน้ำที่หลัก 3 ด้ำน คือ
a) กำรเข้ำตรวจสำขำ : โดยเข้ำตรวจนับสินค้ำคงเหลือ กำรรับ-คืนสินค้ำจำกสำขำ และเงินสดย่อยของแต่ละสำขำ
ฝ่ ำยตรวจสอบปฏิบตั ิกำรกำหนดกำรเข้ำตรวจประจำเดือนและแจ้งให้สำขำทรำบเพื่อจัดระเบียบสินค้ำภำยใน
ร้ำน และทำกำรตรวจสอบจำนวนสินค้ำคงเหลือที่มีอยูจ่ ริงในสำขำเทียบกับข้อมูลในระบบสินค้ำคงคลัง
b) รำยงำนข้อมูลสินค้ำสูญหำย : โดยส่งข้อมูลสินค้ำสูญหำยให้กบั ฝ่ ำยบัญชีเพื่อปรับยอดสินค้ำคงเหลือให้ถกู ต้อง
รวมทัง้ สรุปรำยงำนข้อมูลสินค้ำสูญหำยให้กบั ผูบ้ ริหำรและฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อประเมินผลกำรทำงำนของ
พนักงำนในสำขำ
c) ตรวจสอบกำรทุจริตของพนักงำน : โดยตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจนับสินค้ำ พร้อมกับแจ้งผูบ้ ริหำรและฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ในกรณีที่พบควำมผิดปกติ
ทัง้ นี ้ กรณีที่แผนกตรวจปฏิบตั ิกำรสำขำ ทำกำรตรวจนับสินค้ำคงคลังที่มีอยู่ ณ สำขำ และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐำนข้อมูลแล้ว พบว่ำมีกำรสูญหำยเกินอัตรำที่บริษัทฯ กำหนด พนักงำนขำยที่สำขำจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และหำกสำขำใดมี
ยอดสินค้ำสูญหำยต่ำกว่ำเกณฑ์จะได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรทำงำนเพิ่มขึน้ กำรกำหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ส่วนหนึ่งเพื่อ
กระตุน้ ให้พนักงำนขำยที่สำขำให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิงำนตำมขัน้ ตอนที่ถกู ต้อง ซึ่งจะช่วยลดควำมผิดพลำดในเรื่องกำร
สูญหำยของสินค้ำคงคลังลงได้
9.

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี -

10.

งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสีย่ งจากการเกิดสินค้าล้าสมัย
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสินค้าที่บริษัทฯ จาหน่ายมี
ความหลากหลายและมีจานวนรายการมาก จึงมีความเป็ นไปได้สงู ที่อาจจะมีสินค้าค้ างสต็อกและได้รบั ความนิยมน้อยลง
ซึง่ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการจัดการเรือ่ งดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับการขาย
ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2562 ลดลงจากสิน้ ปี 2561 ถึงร้อยละ 53 ทัง้ นี ้ สินค้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่
มีเงื่อนไขการซือ้ เป็ นสินค้าฝากขาย คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 72 ของสินค้าทัง้ หมด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการบริหารสินค้าโดยจานวนในการสั่งซือ้ ในแต่ละครัง้ จะเป็ นไปตามหลักความเป็ นไป
ได้ของตลาด ไม่เน้น เก็ บ สต็ อกสิน ค้ามากเกิ น ความจาเป็ น โดยเฉพาะสิน ค้าในกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ค วามงามที่ มี อายุใช้งาน
โดยบริษัทฯ ได้มีการเฝ้าติดตามอายุของสินค้าคงเหลือทัง้ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระของสินค้าค้าง
สต็อกมาโดยตลอด จึงเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าที่ทนั สมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้า
ร้าน และระบบรายงานการขาย เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาได้อย่างสมดุลทัง้ ปริมาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้านการสต็อก
สินค้า กระแสเงินสดในการลงทุนของสินค้า เพิ่มความสามารถในการทากาไร และสร้างความพึงพอใจให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
ความเสีย่ งจากการที่สนิ ค้าสูญหาย
จากการที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุม่ แก็ดเจ็ท และธุรกิจค้า
ปลีกสินค้ากลุม่ โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยสินค้าที่จาหน่ายมีทงั้ ขนาดเล็กและสินค้าที่มีราคาสูง จึงมีความเสีย่ งในการสูญหาย
ของสินค้าได้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
ด้วยการเฝ้าระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดให้มีการติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิ ดในทุกสาขา นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้มี
การจัดทีมตรวจนับสินค้าเข้าตรวจนับสินค้าทุกสาขาอย่างน้อยสาขาละ 9 ครัง้ ต่อปี ซึง่ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มความแม่นยาใน
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานสาขามีความระมัดระวังในการดูแลสินค้ามากขึน้ ด้วย
ความเสีย่ งในการลงทุนสาขา
เนื่องด้วยทาเลที่ตงั้ ของสาขาเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จ ในการดาเนินธุรกิจค้าปลีก ประกอบกับสภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงในธุรกิจร้านค้าปลีกในปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดข้อจากัด ต่อผูป้ ระกอบการในการแสวงหาพืน้ ที่ ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพืน้ ที่ในห้างสรรพสินค้าที่มงุ่ เน้นการเช่าพืน้ ที่ ภายในห้างสรรพสินค้าที่ตงั้ อยูใ่ กล้เคียงกับแหล่งชุมชน และ โดยปกติการ
เช่าพืน้ ที่จะทาเป็ นสัญ ญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และ ได้รบั สิทธิ ในการพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีกเป็ นคราวๆ ไป ซึ่งบริษั ทฯ
มีความเสีย่ งที่อาจจะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรือ อาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีใ้ นปี 2562 ที่ผา่ นมา
ก็ มี บ างศูน ย์ก ารค้า ที่ไม่ได้รบั ความนิ ย มดังเช่ นในอดี ต ส่งผลให้ยอดขายของบริษั ท ฯ ลดลง ท าให้บ ริษั ท ฯ ต้อ งปิ ดสาขา
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการรักษาพืน้ ที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ห้เช่า รวมถึงมีการติดตาม
และแสวงหาพืน้ ที่นอกศูนย์การค้าที่อยู่ในทาเลที่ดีใหม่ๆ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ จะมีพืน้ ที่ที่มีทาเลที่ตงั้ ที่ดีและมีศกั ยภาพใน
การรองรับการขยายสาขา ได้อย่างต่อเนื่อง
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ความเสีย่ งจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่/สัญญาเช่าร้านค้า
จากการที่บริษัทฯ อาศัยช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่านสาขาต่างๆ เป็ นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ฯ
ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นพืน้ ที่เช่าซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ 1-3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรือมีอตั ราค่าเช่าและ
ค่าบริการปรับตัวสูงขึน้ เมื่อมีการต่ออายุสญ
ั ญา จะทาให้รายได้และกาไรสุทธิของบริษัท ฯ ลดลงได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ
ดาเนินธุรกิจมายาวนาน มีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับและต้องการของลูกค้า จึงได้รบั สิทธิการต่อสัญญาก่ อนจากผูใ้ ห้เช่าและที่
ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทาให้เชื่อว่าจะได้รบั การต่อสัญญา
เช่าต่อไปในอนาคต ในอีกด้านหนึ่งการทาสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสัน้ เป็ นการลดความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่
เป็ นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาได้ เพื่อให้ผลประกอบการดีขนึ ้ และบริษัทฯ สามารถหาพืน้ ที่ใหม่ที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ แทนได้
ความเสีย่ งจากการบริหารงานทีพ่ งึ่ พิงผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการดาเนินการและบริหารภายใต้การถือหุน้ ของ นายธิบดี มังคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ
ตรีเอกวิจิตร ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จึงมีความเสี่ยงจากการที่นายธิบดี มังคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายธิบดี
มังคะลี เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นนักลงทุน จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันในลงคะแนนเสียงในมติ
สาคัญต่างๆของบริษัทฯ จึงไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารและตัดสินใจ
ส่วน นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษัทฯ และเป็ นผูบ้ ริหารสาคัญที่ดาเนินธุรกิจมานานกว่า 39 ปี แสดง
ให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์กร และความตัง้ ใจในการประกอบกิจการให้มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผูบ้ ริ หาร
และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็ นระบบและการจัดการให้มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจด้วย
การกระจายอานาจให้ผบู้ ริหารอื่นๆ
2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ความเสีย่ งกรณีมีผบู้ ริหารเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เนื่องจากบริษัทฯ มีผบู้ ริหารที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ นายธิบดี มังคะลี ) ซึ่งถือหุน้ ในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มกราคม
2563 จานวน 200,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.46 ของจานวนหุน้ ที่เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และ นางกิตติ์ยาใจ
ตรีเอกวิจิตร (ผูบ้ ริหารและพนักงาน) ซึ่งถือหุน้ ในบริษัทฯ จานวน 167,261,156 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.11 ของจานวนหุน้ ที่
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่องต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี
ถึงแม้กลุม่ นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร จะเป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึง่ มีคะแนนเสียงค่อนข้างมาก แต่นางกิตติย์ า
ใจ ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณ์ที่จะทาให้บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน เป็ นอิสระและมีความโปร่งใส ให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รบั การรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดย
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยใน
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การต่อต้านทุจริต ได้มีมติอนุมตั ิแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ ประจาไตรมาส 3/2562 เมื่อวันที่ 4
พฤศจิ ก ายน 2562 ให้ก ารรับ รอง “ บริษั ท เอ็ ม พี จี คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ” เป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และนอกจากนี ้
โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รบั
ความสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัทฯ ได้รบั การประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจาปี 2562 จัดโดย
สมาคส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซึ่งสมาคมฯ จะส่งตัวแทนที่มีคณ
ุ ภาพเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนทั่วประเทศ และ
ประเมิ น ผลการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ปกป้ อ งพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ารลงทุ น ของผู้ถื อ หุ้น
2) เพื่อเสริมสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลในบริษัทจดทะเบียน และ 3) เพื่อเป็ นการร่วมพัฒนาตลาดทุนให้กา้ วหน้าโดยมี
พืน้ ฐานบริษัทจดทะเบียนที่ดี ผลการประเมินคานึงถึงสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี
2562 บริษัทฯ ได้คะแนนที่ 97 คะแนนจาก 100 คะแนน และเมื่อเทียบกับปี ก่อน จะเห็นว่าผลการประเมินของบริษัทดีขนึ ้ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี ้
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

97.00

93.50

91.97

นอกจากนี ้ ผลการประเมินจาก Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR 2019 ซึง่ ดาเนินการโดย
IOD โดยได้รบั การสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกากับหลักทรัพย์ ใหมีการประเมินทุกปี เพื่อส่งเสริม
และยกระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ประเมินทั้งบริษัทจดทะเบียนใทยใน SET และ MAI
ซึ่ ง คะแนนในปี 2562 ในภาพรวมของการ
ประเมิน จานวน 677 บริษัท บริษัทฯ ได้รบั การ
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก (Very Good)”
ได้ยกระดับคะแนนขึน้ มาที่ระดับ
4 ดาว
จากปี ก่ อ นอยู่ ที่ 3 ดาว ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ระดั บ
คะแนนของบริ ษั ท ฯ ดี ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อัน
สะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิ ดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของ
โครงการฯ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ซึง่ กรรมการในแต่ละคณะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ และมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่
ของการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
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ความเสีย่ งจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในอนาคตอันใกล้
สาหรับผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 44.78 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 1,447.56 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ได้ตามกฎหมาย และ
ผูถ้ ือหุน้ มีความเสีย่ งที่จะไม่ได้รบั เงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
อย่างไรก็ดีบริษัท ฯ ยังคงที่จะเพิ่มผลิตภัณ ฑ์ House of Lifestyle Gadgets ภายใต้แบรนด์ “GIZMAN” ให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ ซึ่งก็ได้รบั การตอบรับที่ดีจากกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางจาหน่ายไปใน
ช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึน้ ในปี ที่ผ่านมา อีกทัง้ บริษัท ฯ ก็ยงั คงมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปยังสินค้าหมวดอื่นๆ ที่เป็ น
ความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ โดยเป็ นสินค้าจาพวกกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความ
แข็งแกร่งของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ คาดว่าการดาเนินการดังกล่าว จะช่วยทาให้บริษัทฯ สามารถทยอยลดผลขาดทุนสะสม
ลงได้
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เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่, เป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจติ ร

47

5.00

1.00

5.33

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
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ให้บริษั ทฯ รับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้กเู้ งินจาก
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เป็ นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท โดยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็ น
หลักฐาน กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี และได้ชาระเสร็จสิน้ ใน
เดือนธันวาคม 2562 โดยรวมดอกเบีย้ ทัง้ สิน้ เป็ นจานวนเงิน 174,712.33 บาท

มีเงินประกันการเช่าอาคารซึ่งจะได้รบั คืนเมื่อสัญญาสิน้ สุด
เงินประกันการเช่าอาคาร 3 เดือน

ค่าเช่า 2,012,400.00 บาท, ค่าบริการ 2,201,400.00 บาท, ค่าภาษี โรงเรือน 287,485.71
บาท, ค่านา้ -ค่าไฟ 1,022,749.53 บาท

ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นที่ตั้งสานักงานและคลังสินค้าของบริษั ทฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2566 อัตราค่าเช่าและบริการ 390.00 บาทต่อตาราง
เมตรคงเดิม เนือ้ ที่ร วม 860 ตร.ม. คิดเป็ นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือ นละ 335,400.00
บาท และบริษั ทย่อยได้รับแบ่งเช่าพืน้ ที่ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่าและบริการ 390.00 บาทต่อ
ตารางเมตรคงเดิม เนือ้ ที่รวม 37 ตร.ม. คิดเป็ นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 14,430.00
บาท

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

บริษัท ปิ ยวรรพ์ทา จากัด

-

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์

บุคคล/นิตบิ ุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกัน

เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กบั บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจปกติ

ลักษณะเป็ นอาคารสานักงาน และมีพืน้ ที่สาหรับจัดเก็บสินค้า
(คลัง สินค้า) อยู่ในพื ้นที่ เดี ย วกันและมี พืน้ ที่ ปิด สาหรับ ขึน้ ลง
สินค้าทาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ความจาเป็ น/เหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในช่วงที่ผา่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรือ่ งรายการค่าเช่าอาคารสานักงาน
และคลังสินค้า ซึง่ ราคาค่าเช่าเป็ นราคาที่สมเหตุสมผล ถือเป็ นการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีสว่ นได้
ส่วนเสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการทา
รายการระหว่างกันโดยคานึงถึงความจาเป็ นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่ างกันกับ
บุคคลและ/หรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การทารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่
สาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่มิได้เป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
เช่น การกู้ยืมเงิ น การเป็ นตัวแทนขายสินค้า เว้นแต่มีความจาเป็ นและก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทา
รายการ รวมถึงจัดทาเป็ นสัญญาและคิดอัตราดอกเบีย้ หรือราคาในระดับที่เหมาะสม
สาหรับรายการระหว่างกันในปั จจุบนั ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ปิ ยวรรพ์ทา จากัด
โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี ้
ประเภทรายการ
รายการเช่าสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ
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นโยบาย
มีกาหนดอัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าในระดับที่เหมาะสม
และชัดเจน โดยคานึงราคาตลาดเป็ นหลัก
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน โดยมี นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมในปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ในการ
ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้กรรมการที่พน้
ตาแหน่งตามวาระกลับ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เนื่อ งจากเป็ นบุคคลที่ มีคุณ สมบัติ เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด และไม่ขดั ต่อข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และ
พิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษั ทฯ นอกจากนีค้ ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
เป็ นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริห าร และพนักงานปฎิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มที่ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแ สดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร”
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมายด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ฯ ผูถ้ ื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมแล้วและได้รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบทุกครัง้

(นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
1. จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท (หนึ่งพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมืน่ สีพ่ นั เก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)
ชำระแล้ว 977,759,684 บำท (เก้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยแปดสิบสีบ่ ำทถ้วน)
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 977,759,684 หุน้ (เก้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยแปดสิบสีห่ นุ้ )
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท โดยบริษัทไม่มีกำรออกหุน้ ประเภทอื่น นอกจำกหุน้ สำมัญ
2. ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ 10 ลำดับแรกของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ดังนี ้
วันที่ 30 มกราคม 2563
ชื่อ – นามสกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายธิบดี
มังคะลี
200,000,000
20.46%
2. นางกิตติย์ าใจ
ตรีเอกวิจิตร
167,261,156
17.11%
3. นายณัฐพล
จุฬางกูร
60,754,600
6.21%
4. นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
40,231,900
4.11%
5. นายสุเมธ
มโนสุทธิ
36,024,600
3.68%
6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี ้ จากัด\1
22,200,000
2.27%
7. น.ส. อภิวนั ทน์
อัจฉริยประทีป
22,098,300
2.26%
8. นาย ณัฏฐวุฒิ
ชีวมงคล
20,460,000
2.09%
9. นายฉัตรชัย
วงศ์สกุลชัย
19,680,600
2.01%
10. นาย ไวพจน์
คดบัว
15,041,400
1.54%
รวมการถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก 603,752,556
61.75%
ผู้ถอื หุ้นรายย่อยอืน่
374,001,128
38.25%
รวม 977,759,684
100.00%
หมายเหตุ 1. นายวิทูร มโนมัยกุล เป็ นตัวแทนจาก บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี ้ จากัด เข้ามาเป็ นกรรมการของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จากมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2551 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2551
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(2) การถือหุน้ ของกรรมการและผู้บริหาร
กำรถือหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ดังนี ้
30 มกราคม 2563
ชื่อ - นามสกุล

31 ธันวาคม 2561

รวมจานวน

จานวนหุ้น (หุ้น)
รวมสัดส่วน
จานวนหุ้น (หุ้น)
รวมสัดส่วน หุน
้ / (ลด)
กรรมการ / คู่สมรสและบุตร การถือหุ้น กรรมการ / คู่สมรสและบุตร การถือหุ้น ระหว่างปี
(%)
(%)
ผู้บริหาร
ทีย่ ังไม่บรรลุ
ผู้บริหาร
ทีย่ ังไม่บรรลุ
(หุน้ )
นิตภิ าระ
นิตภิ าระ

กรรมการอิสระ
1. นำยวิสิฐ
ตันติสนุ ทร
2. นำยนรินทร์
โอภำมุรธำวงศ์
3. นำยธะเรศ
โปษยำนนท์
4. นำงทัธนำ
รอดโพธิ์ทอง
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
5. นำยวิทรู
มโนมัยกุล

559,900

-

0.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

0.00

10,000

-

0.00

-

1,000,000

-

0.01

2,000,000

-

0.02

-

-

17.11

251,293,800

-

25.70

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

30,000

-

0.00

-

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
167,261,156
6. นำงกิตติย์ ำใจ
ตรีเอกวิจิตร
7. นำยอภิวฒ
ุ ิ
พิมลแสงสุรยิ ำ
ผู้บริหาร
30,000
8. นำงทองอยู่
ถำวรสกุลชัย

(3) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายละเอียดของบริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึง่ บริษัทประกอบประกอบกิจการโดยการถือหุน้ และ
เป็ นบริษัทย่อยทีเ่ ป็ นบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจหลัก ดังนี ้
(3.1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ชาระแล้ว
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000 หุน้ (ห้าแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุน้ ประเภทอื่น นอกจากหุน้ สามัญ
(3.2) รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ที่มีรายชื่อปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี ้
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ – นามสกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
495,500
99.10
2. นางสาวณลันรัตน์
นันท์นนส์\1
1,500
0.30
3. นำงสำววริศร์นลิน
สุภำสนันท์
1,500
0.30
4. นำงสำวลักษมี
อภินนั ทรักษ์
1,500
0.30
รวม
500,000
100.00
หมายเหตุ 1. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็ นบุตรของนางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร
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(4) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)
ข้อตกลงระหว่ำงกันของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและ
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนของบริษัทโดยที่ขอ้ ตกลงดังกล่ำวมีบริษัทร่วมลงนำมด้วย
-ไม่มี3. การออกหลักทรัพย์อนื่
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 692,583,728 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญจำนวน 692,583,728 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ หุน้ ละ
1.00 บำท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) รองรับกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement) จำนวน 300,000,000 หุน้
(ข) รองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ รุน่ ที่ 1 (MPG-W1) จำนวน 292,583,728 หุน้
(ค) รองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ รุน่ ที่ 2 (MPG-W2) จำนวน 100,000,000 หุน้
โดยดำเนินกำรจดทะเบี ยนเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนเป็ น 1,570,334,913 บำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,570,334,913 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558
เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ของบริษัทยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จานวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิฯ ที่ออก
ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรจากการ
ขายให้นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สทิ ธิ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถซือ้ หุน้ สามัญใหม่ 1 หุน้ ในราคาการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หุน้ ละ 2.10 บาท (MPG-W2)
และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท
เป็ น 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท
โดยได้ดำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็ น 1,470,334,913 บำท (หุน้ สำมัญจำนวน 1,470,334,913 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยใบแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ของบริษัทฯ รุ น่ ที่ 1 (MPGW1) เพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมจำนวน 292,581,561 หน่วย อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สำมัญใหม่
รำคำกำรใช้สทิ ธิ 1.00 บำทต่อหุน้ รำคำใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บำทต่อหน่วย วันใช้สทิ ธิครัง้ แรก 30 พฤศจิกำยน 2558 วันใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำย 1 มิถนุ ำยน 2561 โดยสรุปผลกำรใช้สทิ ธิ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 กำหนดวันใช้สทิ ธิ 30 พฤศจิกำยน 2558 มีผใู้ ช้สทิ ธิจำนวน 0 รำย คิดเป็ นจำนวน 0 หุน้
ครัง้ ที่ 2 กำหนดวันใช้สทิ ธิ 31 พฤษภำคม 2559 มีผใู้ ช้สทิ ธิจำนวน 0 รำย คิดเป็ นจำนวน 0 หุน้
ครัง้ ที่ 3 กำหนดวันใช้สทิ ธิ 30 พฤศจิกำยน 2559 มีผใู้ ช้สทิ ธิจำนวน 0 รำย คิดเป็ นจำนวน 0 หุน้
ครัง้ ที่ 4 กำหนดวันใช้สทิ ธิ 31 พฤษภำคม 2560 มีผใู้ ช้สทิ ธิจำนวน 0 รำย คิดเป็ นจำนวน 0 หุน้
ครัง้ ที่ 5 กำหนดวันใช้สทิ ธิ 30 พฤศจิกำยน 2560 มีผใู้ ช้สทิ ธิจำนวน 0 รำย คิดเป็ นจำนวน 0 หุน้
ครัง้ ที่ 6 กำหนดวันใช้สทิ ธิ 1 มิถนุ ำยน 2561 (ครัง้ สุดท้ำย) มีผใู้ ช้สทิ ธิจำนวน 2 รำย คิดเป็ นจำนวน 2,499 หุน้
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โครงสร้างการจัดการ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัท ฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ โดยดาเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้างการกากับดูแล
กิจการ แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแล โครงสร้างการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของหน่วยงานการกากับดูแล และนโยบายกลางในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึง่ มีหน้าที่ในการกากับและควบคุมกิจการหลัก
ของบริษัทฯ รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและมอบหมายหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนินการตามภารกิจ และ
งานเฉพาะด้าน โครงสร้างการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท อีกจานวน 4 คณะ
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (4) คณะกรรมการบริหาร นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้นโยบายและแผนงานซึง่ ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน และยังอยูร่ ะหว่างสรรหา
จานวน 2 ท่าน มีกรรมการที่เป็ นสุภาพสตรี จานวน 2 ท่าน และสุภาพบุรุษจานวน 5 ท่าน การสรรหาและเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ ซึง่ เป็ นจานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี
องค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
จัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ทัง้ ในด้านอายุ เพศ ความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจและความสาเร็จของบริษัท ฯ และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 1 ท่าน
(2) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 6 ท่าน ในที่นีป้ ระกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทัง้ หมด (การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงสุดแสดงไว้ใน หัวข้อ กรรมการอิสระ)
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีรายนาม จานวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท รวม 10 ครัง้ และการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ 2 ครัง้ รวมถึงจานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ ดังนี ้
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รายชื่อ
1. นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร1
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล2
2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
3. นายธะเรศ
โปษยานนท์
4. นางทัธนา
รอดโพธิ์ทอง
5. นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า
6. นายวิทรู
มโนมัยกุล
7. นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร
8. – อยูร่ ะหว่างสรรหา นายธิบดี
มังคะลี3
นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์4
9. – อยูร่ ะหว่างสรรหา นางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล5
นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ6

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งที่ คิดเป็ นร้อยละ จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม ของการประชุม เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ทั้งหมด
ผูถ้ อื หุ้น
4/4
100
1/1
5/5
100
1/1
9/10
10/10
10/10
8/10
10/10
10/10
1/5
0/1
1/5
1/1

90
100
100
80
100
100
20
20
100

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/1
0/1
-

หมายเหตุ
1. นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม
2562 แทน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2562
3. นายธิบดี มังคะลี ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
แทน นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ และลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรฏาคม 2562
4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5. นางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 แทน นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ และลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2562
6. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร, นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า และ
นายวิทรู มโนมัยกุล กรรมการสองในสามคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในแต่ละปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ โดยใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
1. คณะกรรมการบริษั ทมีอานาจและหน้าที่จดั การบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดย
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ กับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
2. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
3. ควบคุมกากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รบั
มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนีซ้ งึ่ คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรือ่ งที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญให้แก่บุค คลอื่น การซือ้ หรือรับ โอนกิ จ การของบริษั ทอื่นมาเป็ นของบริษัท ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับบริษัทฯ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยงและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์
ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กาหนด
4. จัดให้มีการจัดทารายงานทางการเงินซึ่งจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานหลักการบัญชี ที่ร ั บรองทั่วไป และผ่านการสอบบัญชี ที่
เชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี ควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
5. จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยคานึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รบั ข้อมูล
6. จัดให้มีช่องทางการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ งที่เพียงพอและมีประสิ ทธิผล โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประกอบกิจการโดยการถือหุน้ และเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก แสดงไว้ภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
ข้อ 7.2 (2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
2. ผู้บริหาร
ผูบ้ ริหาร ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารจานวน
3 ท่าน ดังนี ้
รายนามคณะผู้บริหาร
ตาแหน่ง
1. นางกิตติย์ าใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการรบริหาร

2. นางทองอยู่

ถาวรสกุลชัย

รองประธานกลุม่ งานบัญชีและการเงิน

3. นายปิ ยวรรพ์ทา

ตรีเอนกวนิศ

ผูร้ บั มอบอานาจบริหารกลุม่ งานการตลาดและขายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ 1. ผูบ้ ริหารลาดับที่ 1-2 เป็ นผูบ้ ริหารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เดิมมี 4 ท่าน แต่เนือ่ งจาก นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ ลาออกแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและ
ขนาดรายการในปั จจุบนั ดังนี ้
1. มีอานาจอนุมตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อจัดซือ้ จัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทารายการอื่น เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ฯ ซึ่งอานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติท่ วั ไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการของ

บริษัทฯ ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

2. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ฯ รวมถึงการเป็ น ผูค้ า้ ประกัน หรือ
การชาระเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฯ มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดย
วงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการของบริษัท ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริหารงานให้คณะ
กรรมการบริหาร
4. ดาเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิแล้ว
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทัง้ นีก้ ารมอบอานาจ
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี

ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าทา
รายการที่เ กี่ ย วโยงกัน หรือ รายการเกี่ ย วกับ การได้มาหรือจ าหน่า ยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ของบริษั ท ฯ หรือ บริษัท ย่อยตาม
ความหมายที่กาหนดตามประกาศสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ

3. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์
ซึง่ เป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ วุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ และให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ
เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ดังนี ้
- นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นเลขานุการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- นางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
- นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท ฯ
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็ บรัก ษารายงานการมีส่ว นได้เสีย ที่ร ายงานโดยกรรมการหรือผู้บ ริห าร และจัด ส่งสาเนารายงานการมี ส่วนได้เ สีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริษัทฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบตั ิดา้ น
การกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. ดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการมีการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหลักการกากับดูแ ลกิ จ การที่ดี อย่างถูกต้องและสม่ า เสมอ รวมถึง รายงานการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัย สาคัญให้
คณะกรรมการทราบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการให้ขอ้ มูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผสู้ นใจ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
8. ลงนามแทนคณะกรรมการสาหรับการออกเอกสารทางธุรการ ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ออกหนังสือสาหรับการประสานงานต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ กับบุคคล หรือ หน่วยงาน
ภายนอก หนังสืออื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นครัง้ คราวตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่ออานวยประโยชน์
ให้กบั คณะกรรมการในการการกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
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ผังองคกร
บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
Shareholder

คณะกรรการบริษัท
Board of Directors
นักลงทุนสัมพั นธ์
Investor Relations

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management
Committee

คณะอนุกรรมการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน
่
Anti-Corruption
Subcommittee

เลขานุการบริษัท
Company Secretary

คณะกรรมการบริหาร
Excutive Committee

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Control
and Audit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Ofﬁcer : CEO

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

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Ofﬁcer : CFO
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าเบีย้ ประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ รวม เป็ นเงิน 1,549,443.38 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
รายนามคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

1. นายวิสฐิ
2. นายนรินทร์

ตันติสนุ ทร1
ประธานกรรมการ
โอภามุรธาวงศ์2 กรรมการอิสระ

3. นายธะเรศ
4. นางทัธนา
5. นายวิทรู
6. นางกิตติย์ าใจ

โปษยานนท์3
รอดโพธิ์ทอง
มโนมัยกุล
ตรีเอกวิจิตร4

7. นายอภิวฒ
ุ ิ

พิมลแสงสุรยิ า5 กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

8. นายธิบดี
มังคะลี6
กรรมการ
9. นางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล7 กรรมการ
กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ
1. นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล8 ประธานกรรมการ
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์9

กรรมการ

3. นายปิ ยวรรพ์ทา

กรรมการ

ตรีเอนกวนิศ10
รวม

ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
รวม
บริษัท
บริษัท
ตรวจสอบ (บาท : ปี )
112,903.24 50,000.00
- 162,903.24
180,000.00 30,000.00 80,000.00 290,000.00
180,000.00
180,000.00
100,000.00
127,862.25

40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

30,000.00
40,000.00
-

250,000.00
260,000.00
140,000.00
167,862.25

100,000.00

20,000.00

-

120,000.00

-

-

-

-

79,333.43

50,000.00

-

129,333.43

9,672.23

-

-

9,672.23

9,672.23 10,000.00
19,672.23
1,079,443.38 320,000.00 150,000.00 1,549,443.38

หมายเหตุ

1. นายวิสิฐ ตันติสุนทร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม
2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ นับตัง้ แต่เข้ารับตาแหน่ง
2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เนือ่ งจากติดภารกิจ
3. นายธะเรศ โปษยานนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เนือ่ งจากติดภารกิจ
4. นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน
2562 และออกจากตาแหน่งประธานกรรมการเมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 แต่ยงั คงเป็ นกรรมการ
5. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และ ครัง้ ที่ 10/2562 เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เนือ่ งจากติดภารกิจ
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6. นายธิบดี มังคะลี แจ้งไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 1 ครัง้ จาก 5 ครัง้
ในขณะทีด่ ารงตาแหน่ง
7. น.ส.รัตวรรณ ธาดารัตนมงคล แจ้งไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 1 ครัง้
จาก 5 ครัง้ ในขณะทีด่ ารงตาแหน่ง
8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2562 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ ในขณะที่
ดารงตาแหน่ง
9. น.ส.ณลันรัตน์ นันท์นนส์ ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เนือ่ งจากลาคลอด
10. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ ในขณะที่
ดารงตาแหน่ง

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจานวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารทุกรายที่อยูใ่ นลาดับ
ขัน้ เดียวกับผูบ้ ริหารรายที่ 4 ซึ่งรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี รวมจานวนทัง้ สิน้ 6 ท่าน มีรายละเอียด
ดังนี ้
รายการ
จานวนราย
จานวนเงิน (บาท)
เงินเดือน
6
4,862,321.43
โบนัส
รวม
4,862,321.43
4.2

ค่าตอบแทนอืน่
1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี –

2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร
รายการ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
รวม
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จานวนเงิน (บาท)
82,800.00
21,000.00
103,800.00

5. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบคุ ลากรจานวน 88 คน ซึง่ สามารถแบ่งตามกลุม่ งานได้ ดังนี ้
สังกัด
จานวน (คน)
สานักงานบริหาร

3

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน์)

4

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ์ (จัดซือ้ )

6

สายงานบริหารงานกลาง
- สานักงาน

38

- คลังสินค้า

10

พนักงานสาขา
รวม

27
88

ลักษณะผลตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทน*
เงินเดือนและโบนัส
สวัสดิการ
อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
29.03
1.12
3.54
36.23

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายในการสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างพนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในก่อน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
การทางาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรูค้ วามสามารถ มีทศั นคติที่ถกู ต้องในการปฏิบตั ิงาน ซึง่
จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีการจัดฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงานโดยการหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
มีหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ ดังนี ้
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ที่

หลักสูตรการอบรม

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

จานวนผู้เข้าอบรม / คน

1 Case Study for Pack 5& Fair Value รุน่ ที่ 2/62

ผูบ้ ริหาร

2

2 Corporate Finance รุน่ ที่ 3/62

ผูบ้ ริหาร

2

3 Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ
ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ

ผูบ้ ริหาร

1

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

ผูบ้ ริหาร

2

5 Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562

ผูบ้ ริหารและพนักงาน

3

6 CGR Workshop

ผูบ้ ริหารและพนักงาน

4

7 การใช้งานระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/
FSCOM ปี 2562

พนักงาน

2

8 CAC Road to Certify

พนักงาน

3

9 โครงการองค์กรโปร่งใส จัดโดย ปปช. นนทบุรี

พนักงาน

2

10 แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา หรือ จาหน่าย
หลักทรัพย์ (แบบ 246-2)

พนักงาน

2

11 เทคนิคการขายและการรับมือลูกค้า

พนักงานขายและสาขา

6

12 เทคนิคการขายออนไลน์

พนักงานขายและสาขา

6

13 เทคนิคการเพิม่ ยอดขาย

พนักงานขายและสาขา

11

14 ผลิตภัณฑ์คลาวด้า และแนวทางการตอบคาถาม

พนักงานขายและสาขา

19

15 ผลิตภัณฑ์คลาวด้า และแนวทางการรับมือลูกค้า

พนักงานขายและสาขา

4

16 สินค้า MARSHALL เครือ่ งฟอกอากาศ และ DJI

พนักงานขายและสาขา

10

พนักงานใหม่

พนักงานใหม่ทกุ คน

17 การอบรมเบือ้ งต้น สาหรับพนักงานใหม่
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิประจาปี ในกรณีที่ไม่มี
เหตุจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงินจานวนนัน้ ๆ และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยั สาคัญ และตามขอบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กาหนดไว้วา่ “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากปั นผลจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูม่ ิให้จ่ายเงินปั นผลใดๆ”
ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มี
มติให้งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานใน 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มียอด
ขาดทุนสะสม
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การก�ำกับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการ
บริษั ทฯ ให้ความสาคัญ กับการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี ด้วยเชื่ อว่าการดาเนินธุรกิ จอย่างมี จริยธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัท ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายการกากับดูแ ลกิ จการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติต่าง ๆ และกาหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยกาหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ ” เพื่อเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริษัท ฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั อยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทัง้ มีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจ อย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึง่ ทัง้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิ และให้ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
 มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
MPG มุ่งกระทาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิ ดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ความรู แ้ ละความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึน้ ไปกว่าเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่ เรียนรู ้ และศึกษาสิง่ ใหม่อยูต่ ลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน เพื่อผลที่ดีที่สดุ
แก่ MPG และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
MPG มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั ความเป็ นธรรม กล่าวคือ
 ให้ผใู้ ช้สนิ ค้า และบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ
 ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
 ให้พนักงานได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
 ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
 เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
MPG ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ การที่บริษัท ฯ เจริญรุง่ เรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนีก้ ็เพราะมีคนเก่ง
และดีที่มีความรูค้ วามสามารถและคุณธรรมเป็ นประการสาคัญ MPG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเข้าทางาน และพัฒนาคน
ให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวะการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สร้างความผูกพันทางใจให้พนักงานมีความรัก
ต่อบริษัท ทาให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตให้เติบโตไปด้วยกัน
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
MPG ปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจด้วย โดยคานึงถึ งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม ทัง้ ยังให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

1
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี โดยจะมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงาน
ประจาปี และสื่ออื่นๆ ของบริษัท ฯ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ จึงได้กาหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มั่นใจว่าได้รบั
การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
บริษัทฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ฯ อย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการ
ลงคะแนนเรือ่ งสาคัญๆ เป็ นต้น ดังนี ้
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็ นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่ อพิ จารณา
เหตุผลความจาเป็ น ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทัง้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม
จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผถู้ ือหุน้ จะต้องนามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้เปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ว
เสร็จ โดยมีการอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวั นทาการ
ปกติ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริษัทฯ จะนาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
ก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ทุ กครัง้ ประธานกรรมการได้จัดให้มีการชี แ้ จงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดย
บริษัทฯ ได้แสดงขัน้ ตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ในการประชุมทุกครัง้ บริษัท ฯ ได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามในที่ประชุม ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระและภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ผูบ้ ริหารบริษัทฯ จะอยู่ตอบคาถามปลีกย่อยจาก ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจนเป็ นที่
พอใจของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เป็ นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้า
โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ร ั บผิดชอบ
เฉพาะเรือ่ งต่างๆ จะร่วมชีแ้ จงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
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การพิจารณาวาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษัท ฯ มีประวัติกรรมการที่ตอ้ งการเสนอแต่งตัง้ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา โดยมี
1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน 4.จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็ นหัวข้อ
บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7.ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมในปี ท่ีผ่าน และ 8. วันที่ เดือน และปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมาการของบริษัท ฯ ทัง้ หมดนีล้ งอยู่ในหนังสือเชิ ญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริษัท ฯ จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่สาคัญให้ครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการชีแ้ จง
ขัน้ ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายชื่ อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติ และจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถกู ต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการ
ประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บ ไซต์ของบริษั ท ฯ เพื่ อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตลอดจนให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ดว้ ย
สาหรับในปี 2563 เมื่อบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประธานกรรมการจะทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีการ
ชีแ้ จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผลคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ซึง่
ประกอบไปด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีป้ ระธานในที่ประชุมยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ ซักถามก่อนการ
ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจนเป็ นที่พอใจของผูถ้ ือหุน้ โดยได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ
ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีการ
เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านการประชุมภายในวันประชุม ผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหาร
และ ด้านบัญชีการเงิน ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ
สาหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563” ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.mangpong.co.th) และ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ซึ่ง
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี ้
(1) กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบบัญชี สาหรับ
กรณีที่มีความจาเป็ นต้องเสนอวาระเป็ นพิเศษในเรือ่ งที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ
ข้อกาหนดของบริษัทฯ ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
และ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(2) ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพิจารณาเรือ่ งที่เสนอมาอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน
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(3) ให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดคุณสมบัติผทู้ ี่ได้รบั การเสนอชื่ อ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้
อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุมบริษัทฯ จะได้จดั ให้มีการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย
อนึ่ง สาหรับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่ อนการประชุม โดยกาหนดช่วงเวลารับเรื่องตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2561 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ทัง้ นีจ้ ากการให้สิทธิดงั กล่าวในปี นี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
(4) สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เองเพื่อเป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
(5) ดาเนินการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
(6) ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกเป็ นแต่ละวาระเพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนาคะแนนมารวมกับ
คะแนนเสีย งที่ ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แล้วในหนัง สือ มอบฉัน ทะ ก่ อ นที่ จ ะประกาศแจ้ง คะแนนเสีย งในห้อ งประชุ ม
นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ดังนัน้ หากกรรมการท่านใดที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการประชุมในวาระใดก็จะ
งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่มีมติไม่เห็นด้วย เพื่อนาคะแนน
มารวมกับคะแนนเสียงที่มมี ติแบบเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดยประธานในที่ประชุมได้จดั ให้
มีการชีแ้ จงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริม่ การประชุม
(7) เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสาเนารายงาน
ดังกล่าวให้แก่บริษัท ฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรือรู ปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็ นวินยั ที่เคร่งครัด หากผูบ้ ริหารหรือพนักงานคน
ใดกระทาผิดวินยั จะได้รบั โทษตัง้ แต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี ที่ผ่านมา กรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบเอกสารหรือรู ปแบบของข้อมูล
ใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายนอกและภายใน อันได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี ้ คู่แข่ง สังคม รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ผูบ้ ริหารของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ ีสว่ นได้เสีย เป็ นปั จจัยที่
จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่ งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญได้ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานให้ความสาคัญกับการให้สารสนเทศแก่ผถู้ ือหุน้ โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ บริษัทฯ มีขอ้ กาหนดห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบ
การเงิน ซึง่ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริหารได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายนีอ้ ย่างเคร่งครัด
(2) ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตาม
กฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็ น
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
(3) คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกับคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เปิ ดโอกาสให้แก่คคู่ า้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมของบริษัทฯ และคูค่ า้
(4) คู่แข่ง เนื่องจากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีก และมี สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ฯ จาหน่ายด้วย โดยใน
อนาคตมีแผนที่จะจาหน่ายในลักษณะขายส่ง บริษัท ฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป็ นเสมือนผูร้ ว่ มค้า และปฏิบตั ิต่อคู่แข่งภายใต้กรอบ
กติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ อันเป็ นการกระทาโดยเจตนาเพื่อทาลายชื่อเสียง โดย
ปราศจากข้อมูลที่อา้ งอิงได้
(5) ผู้บริหารและพนั กงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานทุกระดับชัน้ โดยสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ น
ตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขาย ทัง้ ณ สานักงานใหญ่ และแบบสัญจรอย่าง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็ นการเพิ่มพูนความรู ใ้ ห้แก่พนักงาน เป็ นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจาปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลีย้ ง
สังสรรค์อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัท ฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
และเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและพัฒนาการทางานของบริษัท ฯ และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
และสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทางาน
เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
(6) สังคม บริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้วา่ บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจาหน่ายเฉพาะ
สินค้าที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้อง มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่ดี ได้รบั การรับรองจากหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ที่ดี
นอกจากนี บ้ ริษัท ฯ ได้ก่อตัง้ “มูลนิธิแมงป่ องปั นน า้ ใจให้สงั คม” มาตัง้ แต่ตน้ ปี 2549 โดยมีการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่ อเป็ น
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึง่ เป็ นโครงการที่มลู นิธิแมงป่ องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
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จัดตัง้ หน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผบู้ ริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน), การดาเนินโครงการเติมฝั นปั นรัก เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ด้วยการบูรณะซ่อมแซมห้องสมุด
โรงเรียน และเลีย้ งอาหารกลางวันแก่เด็ก เป็ นต้น
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยัง ให้ความสาคัญ กับการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตัง้ อยู่ โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในลักษณะการเป็ นผูน้ าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพืน้ ที่ของ
สานักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กบั เด็กๆ และผูส้ นใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่วมกับ
สานักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่สานักงานเขตจัดขึน้ เป็ นต้น
(7) บริษัทฯ ได้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการรายงานดาเนินการในแต่ละปี ไว้ในรายงาน
ประจาปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
(8) บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ที่มีการรายงานดาเนินการในแต่ละปี ไว้ใน
รายงานประจาปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
(9) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดช่องทางการรับเรือ่ งเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต จากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ (www.mangpong.co.th) ซึ่งผูท้ ี่ทาหน้าที่รบั ร้องเรียนในช่องทางนีค้ ือ หน่วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ หรือ
ติดต่อโดยตรงมาที่
นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-514-7999 ต่อ 5063
เพื่อบริษัทฯ จะนาไปเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบ แก้ไขปั ญหา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ/หรืออื่นๆ
โดยผู้ท าหน้า ที่ ร ับ ร้อ งเรีย นทั้ง 2 ช่ อ งทางมี ห น้า ที่ จ ะต้อ งสรุ ป รายงานข้อ ร้อ งเรีย นและการแก้ไขปั ญ หาที่ ส าคัญ ให้
คณะกรรมการบริษัท ฯ ทราบ และหากข้อร้องเรียนใดที่ เกิ นกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะต้องนาเสนอผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ เพื่อดาเนินการต่อไปทันที
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรียนให้เป็ นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะรับรู ้
เฉพาะในกลุม่ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย และผูเ้ กี่ยวข้องเท่านัน้ ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั ทัง้ ร้องเรียนและคาชมเชย ในเรื่องการ
บริการของพนักงานสาขา ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญต่อ ข้อร้องเรียนและคาชมเชยดังกล่าว สาหรับข้อร้องเรียน ฝ่ าย
จัดการได้มีการตรวจสอบ และดาเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู เ้ พิ่มเติม ตลอดจน
ตักเตือน ลงโทษ พนักงานที่กระท าความผิด สาหรับ คาชมเชย ฝ่ ายจัดการ ก็ ได้มี การชมเชยพนักงานและประกาศให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบเพื่อเป็ นตัวอย่างและสร้างขวัญกาลังใจให้กบั พนักงาน
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4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริษัท ฯ ซึ่งจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และให้ความสาคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รบั ข้อมูล
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานถูกห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษั ท ฯ จะกระทาได้โดยผูท้ ี่ ได้รบั
มอบหมายเป็ นทางการ คือ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับสือ่ มวลชน และนักวิเคราะห์และผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน โครงสร้างการถือหุน้ โดยในส่วนของ
งบการเงิ น ได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญ ชี รบั อนุญ าต และผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนการเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ ดีที่สดุ
ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มีการดารงรักษา
ไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่อ งดัง กล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง แสดงไว้ในรายงานปร ะจ าปี ทั้ง นี ้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
สาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินนัน้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยโครงสร้างเงินทุน รายการระหว่างกัน คาอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ค่าสอบบัญชี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี และ
เปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ด้ า้ นวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูล
ภายใน รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนแล้ว ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ งบการเงินรายไตรมาส หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ และรวมถึง การเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มั่นใจว่ามี
โครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและ
มีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการได้
จัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-7999 ต่อ 5063 หรือ Email: ir@mangpong.co.th เพื่อให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป อีกด้วย
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชีแ้ นะทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ฯ การ
ติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางไว้ดงั นี ้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่
(1.1) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 1
ท่าน และกรรมการบริหารอีก 1 ท่าน ซึง่ บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน
(1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษัทและทุกท่านเป็ นบุคคลที่ มีความรู แ้ ละประสบการณ์สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
(1.3) คณะกรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
(1.4) คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งจ านวน 3 ท่ าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษั ท โดยประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระ 1 ท่าน ผูบ้ ริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(1.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จานวน 3 ท่าน ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(2) คุณสมบัติผทู้ ี่จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดคุณสมบัติผทู้ ี่
จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท ไว้ดงั นี ้
(2.1) มีคุณ สมบัติถกู ต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2.2) มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(2.3) มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอานาจในการ
จัดการของหน่วยงาน
(2.4) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และ
บริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
(2.5) มีอายุและประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบุอยู่ในข้อบั งคับของบริษัทฯ ข้อ 16
อยู่แล้วให้เป็ น ลายลักษณ์อักษรที่ชัด เจน รวมถึงได้กาหนดคุณ สมบัติ ของกรรมการอิสระ ให้เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลาดับ
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(3) ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัท ได้มีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ฯ
ตลอดจนกากับดูแลควบคุมฝ่ ายบริหารให้ดาเนินการเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผถู้ ื อหุน้ และยังได้จัดให้บริษัท ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอนอกจากนีค้ ณะกรรมการมีการกากับดูแล
ให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ ายจัดการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
โดยล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้มีการปรับปรุ ง
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของ บริษั ทฯ โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ิการ
ลงทุนที่ไม่เกิ น 25 ล้านบาท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจอนุมตั ิการลงทุนที่ไม่เกิ น 15 ล้านบาท ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึง
รายการที่มีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ รายการที่ตอ้ งขอความเห็นจากผูถ้ ือหุน้ ตามข้อกาหนดของ สานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัท ฯ และความอิสระของประธานกรรมการ จึงได้มี
มติแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนีโ้ ครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึง่ จะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
(5) การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริษัทฯ มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทัง้ กากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ฝ่ายจัดการมี
หน้าที่บริหารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีหน้าที่เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิ จ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และมีการ
กาหนดขอบเขตและอานาจการอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน ซึง่ หากเกินอานาจของฝ่ ายจัดการ ก็จะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(6) เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของ เลขานุการบริษัท เนื่องจาก เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี รวมถึงดูแลให้มีการดาเนินการตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อแนะนาของคณะกรรมการบริษัท กากับ
ดูแ ลให้บ ริษั ท ฯ คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การปฏิ บัติ ต ามข้อ กฎหมายและระเบี ย บปฏิ บัติ ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง อัน ได้แ ก่
พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด ข้อ บัง คับ และประกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้องและรอบคอบ โดยคานึงถึงสิทิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทาหน้าที่ติดต่ อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
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และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท
(7) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(7.1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาตัง้ แต่รายงาน
ประจาปี 2547 ซึ่งเป็ น ปี ที่บริษัท ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก และมีการทบทวน
ปรับปรุ งอยู่เป็ นประจา และมีการเผยแพร่ในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตลอดจน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนีย้ งั ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
หลัก สูต รต่ า งๆ ที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรือ สมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย หรือ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูจ้ ดั ทัง้ หลักสูต รที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย โดย
บริษัทฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และได้นาความรู ท้ ี่ได้รบั มาใช้ประโยชน์กบั บริษัทฯ รวมถึงมีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานจนสามารถได้รบั ความสาเร็จจากทัง้ 2 โครงการสาคัญ คือ
ได้รบั การประเมินผล อยูใ่ นระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึง่ จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รบั ความสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดยตลอด และได้รบั การประเมินผลอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จาก
โครงการประเมิ น คุณ ภาพการประชุม สามัญ ประจ าปี ซึ่งจัด โดยสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้รบั การ
ประเมินจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมสามัญประจาปี อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
สาหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่นนั้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เ ลขานุการบริษัท
เป็ นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยในปี ที่ผา่ นมา บริษัท ฯ ได้มีการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
เป็ นประจาทุกเดือน
(7.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้น โยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทา รวมทัง้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผลเพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
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คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ สาหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี
(7.3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ของระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็ นการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและฝ่ ายปฏิบตั ิก ารอื่นๆ แยกออกจากผูต้ ิดตาม
ประเมิ น ผลเพื่ อ ให้มี ก ารถ่ ว งดุล และตรวจสอบระหว่า งกัน อย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ยัง ให้ค วามส าคัญ ต่ อ
ข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้
(7.4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีมาตรการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึงความสาคัญต่อนโยบาย
บริหารความเสีย่ ง จึงมีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกาหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง ตามที่ ไ ด้มี ก ารเปิ ดเผยไว้ใ นแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ในหั ว ข้อ
“คณะกรรมการชุดย่อย” โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการ
(7.5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษั ท ฯ ให้ความสาคัญ ต่อภารกิ จในการด าเนิ นงาน จริย ธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ ตลอดจนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผู้บ ริห ารที่ จ ะต้อ งมี ต่ อ Stakeholder ทุก ส่ว น จึ ง ได้จัด ท าข้อ พึ ง ปฏิ บัติ เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน ซึง่ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และได้จดั พิมพ์ตลอดจนให้ความรูแ้ ก่
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ฯ และยึดหลักการในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรมธุรกิจ
(7.6) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่ เกี่ยวโยงกัน และได้
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และได้
เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลหรือความจาเป็ น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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(8) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น แต่
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี โดยมีการกาหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษรทุกครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัท ทุกท่านให้ความสาคัญ
กับการประชุมคณะกรรมการเป็ นอย่างมาก สาหรับจานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา ได้
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” แล้ว
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(9.1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการ
ตลอดจนได้ทาการเปรียบเที ยบกับ บริษั ท จดทะเบี ยนในหมวดอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และเปรีย บเที ย บกับ ค่า ตอบแทน
กรรมการในกลุม่ บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้ และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
(9.2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กาหนด ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว
ทัง้ นีร้ ายละเอียดจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหารประจาปี 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร”
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ซึ่ง
แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริษั ท ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน,
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 7 ท่าน โดยมีรายนามและ
จานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ ปรากฏในหัวข้อ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งทุกท่านล้วนแต่
มีความรู ค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน นอกจากนีย้ งั เป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
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ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
จานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามและจานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนการ
เข้าร่วมประชุม
(ครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

\1
1. นายนริ
นทร์

โอภามุรธาวงศ์\1

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

100

2. นายธะเรศ

โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

100

3. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการตรวจสอบ

4/4

100

กรรมการที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรือ การเงิน
1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ จบการศึกษาปริญญาโทการเงิน ทีม่ หาวิทยาลัย ชิคาโก ประเทศอเมริกา
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมตั ิการกาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดงั นี ้
1. ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณ สมบัติความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กาหนด และต้อง
2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณ สมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มี ค วามรู แ้ ละประสบการณ์เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จ ที่ ได้รบั
มอบหมาย ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือ
การเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงขอบเขตและ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัทฯ
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงข้อเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทาที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิ สระและกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนการ
เข้าประชุม (ครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1. นายนรินทร์

โอภามุรธาวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาฯ

2/2

100

2. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการสรรหาฯ

2/2

100

3. นายธะเรศ

โปษยานนท์

กรรมการสรรหาฯ

2/2

100

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1) ทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ ติดตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตาแหน่งว่าง
ลง
2) กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3) กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ เป็ นการล่วงหน้าจากผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย เพื่อ
การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
4) มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5) เสนอนโยบายและหลัก เกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนสาหรับ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ที่
ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตัง้
6) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตัง้
7) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามรายนามดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนการเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1. นายธะเรศ

โปษยานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

100

2. นางทองอยู่

ถาวรสกุลชัย

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

100

3. นายกันต์พจน์

เจริญภัทรปรีดา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

100
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1) กาหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิ
2) ติดตามกระบวนการบ่งชี ้ และประเมินความเสีย่ ง และอนุมตั ิแผนการจัดการความเสีย่ งเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัท ฯ ได้
มีแผนการจัดการความเสีย่ งที่เหมาะสม
3) กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสีย่ งประสบความสาเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดย
มุ่งเน้น เพิ่ ม การให้ค วามสาคัญ และค านึงถึ งความเสี่ยงในแต่ละปั จ จัย เพื่ อประกอบการตัด สิน ใจในการใช้
ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4) ส่งเสริมและพัฒ นานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นความ
รับผิดชอบร่วมกันของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทานเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทัง้ มีการ
นาระบบการบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทั่วทัง้ องค์กร
6) รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดาเนินงาน เพื่อลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็ นประจา ในกรณีที่มีเรือ่ งสาคัญซึง่ กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่
พิจารณาโดยเร็วที่สดุ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษั ท ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 4 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนการเข้าร่วมประชุม
(ครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1. นางกิตติย์ าใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการบริหาร

4/4

100

2. นายอภิวฒ
ุ ิ

พิมลแสงสุรยิ า

กรรมการบริหาร

4/4

100

3. นายปิ ยวรรพ์ทา

ตรีเอนกวนิศ

กรรมการบริหาร

4/4

100

4. นางทองอยู่

ถาวรสกุลชัย

กรรมการบริหาร

4/4

100

** นายธิบดี มังคะลี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหาร บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ลงทุนและขนาดรายการในปั จจุบนั ดังนี ้
1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริหารงาน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
2) มีอานาจอนุมตั ิและมอบอานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อจัดซือ้ จัดจ้า งซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทารายการ
อื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ ซึ่งอานาจการอนุมัติดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติท่ วั ไปทางการค้า มี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิ
และดาเนินการของบริษัท ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3) มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษั ท ฯ รวมถึงการเป็ นผูค้ า้
ประกัน หรือการชาระเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้าน
บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการของบริษัท ฯ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
4) กาหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ
5) มีอานาจในการแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตาแหน่งที่ไม่สงู กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลง
เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และทาหน้าที่สรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า มาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด แทนตาแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นลาดับต่อไปแล้วแต่กรณี
1. กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท ที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด และในรอบระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

โอภามุรธาวงศ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2. นายธะเรศ

โปษยานนท์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. นายนรินทร์

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็ นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการบริษัท และการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะและมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กาหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้าง พนัก งาน ที่ ป รึก ษาที่ ได้เงิ น เดื อ นประจ า หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง ทัง้ นี ้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผู้ มีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
เข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระท าเป็ น ปกติ เพื่อประกอบกิ จการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัทฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตัง้ แต่
20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี ของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิ น ซึ่งได้รบั ค่าบริก ารเกิ น กว่า 2 ล้านบาทต่อ ปี จากบริษั ท ฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ท ย่อย บริษั ท ร่วม ผูถ้ ื อหุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ให้ตัด สิน ใจในการดาเนิ นกิ จ การของบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อย บริษั ทร่วม
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บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท ฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
คาว่า “หุน้ ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุ คลนัน้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ น
อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัท ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ ว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจาปี และใน
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บคุ คลดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
จานวนหนึง่ ในสามของจานวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พ้นจากตาแหน่ง และกรรมการซึง่ จะพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั การ
เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ ได้ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดยกาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดั บถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านัน้ โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการให้สิทธิ ผถู้ ื อหุน้ ส่วนน้อยรวมถึงผูถ้ ื อหุน้ ต่างชาติ สามารถเสนอชื่ อบุคคล
เพื่ อรับ การเลือกตั้งเป็ น กรรมการล่วงหน้าก่อ นการประชุม สามั ญ ผู้ถือ หุ้น โดยก าหนดคุณ สมบัติ ผู้ที่ ได้รบั การเสนอชื่ อ
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ฯ ผ่าน
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะได้จดั ให้มี
การลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย
อนึ่ง สาหรับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกาหนดช่วงเวลารับเรื่องตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ทัง้ นีจ้ ากการให้สิทธิดงั กล่าวในปี นี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ น การล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กาหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
บริษัทโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
1. มีคุณสมบัติถกู ต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการ
ของหน่วยงาน
4. มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่ มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้
อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่า เสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท และ
บริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทางานทีเ่ หมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
การพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเรือ่ งการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยได้จดั ให้กรรมการเข้ารับการอบรม
ความรูแ้ ละดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู แ้ ละเสริมสร้างวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกล
อยูเ่ สมอ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ได้จดั ให้มีการแนะนาภาพรวมการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ได้สง่ มอบ
โครงสร้างและคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีขอ้ มูลสาคัญ ที่กรรมการพึงทราบ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ
ใน ปี 2562 กรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ นประจาทุกปี ด้วยเห็นว่า จะช่วยให้
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และเพิ่มประสิทธิผลการ
ท างานของคณะกรรมการ ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ต่ อ ความส าเร็จ ของบริษั ท ฯ โดยการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านนั้น
มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านได้สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองในปี ที่
ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทาหน้าที่ให้มีประสิทธิผลมากขึน้
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โดยเลขานุก ารบริษั ท จะน าส่งแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ ให้ กับ คณะกรรมการทุก คน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ทงั้ แบบคณะและรายบุคคล ซึง่ ภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมิน เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะนาส่งแบบประเมิ นกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่ อรวบรวม และน ามาสรุ ป ผลให้ประธาน และกรรมการบริษั ท
รับทราบ ในที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป แบ่งเป็ นเกณฑ์ ดังนี ้
- เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ
1 = เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ น้อยมาก
2 = เห็นด้วยน้อย
หรือ มีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ น้อย
3 = เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ พอสมควร
4 = เห็นด้วยมาก
หรือ มีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ มาก
5 = เห็นด้วยมากที่สดุ หรือ มีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ อย่างดีเยี่ยม
- เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน
1. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 90 - ระดับดีมาก
2. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 80-90 - ระดับดีและยอมรับได้
3. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 70-80 - ระดับพอใช้
4. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 0-70 - ระดับปรับปรุง และนามาพิจารณาโดยเร็ว
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มี รวมทัง้ สิน 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive
Officer : CEO) เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทาทัง้ แบบรายคณะ
และรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจ การของบริษัทฯ และเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท และยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ดังนี ้
A. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีทงั้ หมด 4 หัวข้อ ปรากฏผลการประเมิน เป็ นดังนี ้
1. โครงสร้า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี ้มี ค วามเหมาะสม ท าให้ก ารท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 91.33 อยูใ่ นระดับดีมาก
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดาเนินการในเรือ่ งดังต่อไปนี ้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ในการประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 84.67 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและ
ปฏิ บัติ ต ามในเรื่อ งต่อ ไปนี อ้ ย่า งเพี ย งพอ เป็ น ต้น และ การพัฒ นาตนเองของกรรมการและการพัฒ นาผูบ้ ริห าร เช่น
กรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้รบั การฝึ กอบรม เป็ นต้น อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 84.67 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ เช่น คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และการพัฒนากรรมการ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 85.00 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
สรุ ปผลการประเมินโดยรวม พบว่า คณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ทัง้ นีผ้ ลการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 86.76 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
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ดังนี ้

B. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีทงั้ หมด 3 หัวข้อ ปรากฏผลการประเมิน เป็ น

1. โครงสร้า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี ้มี ค วามเหมาะสม ท าให้ก ารท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 92.86 อยูใ่ นระดับดีมาก
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาเนินการในเรือ่ งดังต่อไปนี ้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ในการประชุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 81.67 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน
และปฏิบตั ิตามในเรือ่ งต่อไปนีอ้ ย่างเพียงพออยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 85.56 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
สรุ ป ผลการประเมิ น โดยรวม พบว่ า คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแบบรายคณะ มี ก ารปฏิ บัติ ห น้า ที่ ค รบถ้ว นและมี
ประสิทธิผล ทัง้ นีผ้ ลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 86.45 อยูใ่ นระดับดีและยอมรับได้
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2562 ผลการประเมิ น โดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย (A+B) อยู่ ใ นระดั บ
Percentile ที่ 86.67 อยู่ใ นระดับ ดี แ ละยอมรับ ได้ กับ ปี 2561 ผลการประเมิ น โดยรวมของคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ที่อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 85.86 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้ พบว่า ยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน คือ
ระดับดีและยอมรับได้
C. การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) มีทงั้ หมด 11 หัวข้อ
แบ่งเป็ น 10 หัวข้อเป็ นประเมินเพื่อวัดระดับ Percentile และอีก 1 หัวข้อ เป็ นข้อเสนอแนะ ปรากฏผลการประเมิน เป็ นดังนี ้
1. ความเป็ นผูน้ า อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 77.78 อยูใ่ นระดับพอใช้
2. การกาหนดกลยุทธ์ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 75.56 อยูใ่ นระดับพอใช้
3. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 80.00 อยูใ่ นระดับพอใช้
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 80.00 อยูใ่ นระดับพอใช้
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 81.11 ระดับดีและยอมรับได้
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 78.67 อยูใ่ นระดับพอใช้
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 81.11 ระดับดีและยอมรับได้
8. การสืบทอดตาแหน่ง อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 80.00 อยูใ่ นระดับพอใช้
9. ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 80.00 อยูใ่ นระดับพอใช้
10. คุณลักษณะส่วนตัว อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 81.11 ระดับดีและยอมรับได้
สรุ ป ผลการประเมิ น โดยรวม และข้อ เสนอแนะ พบว่า การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร ( Chief
Executive Officer : CEO) มีการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และการสืบทอดตาแหน่ง อยู่ในระดับปรับปรุง และ
นามาพิจารณาโดยเร็ว ทัง้ นีผ้ ลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 79.51 อยูใ่ นระดับพอใช้
พอใช้

เมื่อเทียบกับ ปี 2561 อยู่ในระดับ Percentile ที่ 77.26 อยูใ่ นระดับพอใช้ พบว่า ยังคงอยูใ่ นระดับเดียวกัน คือ ระดับ
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัท ฯ รวมถึงเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมและเกือ้ กูลการดาเนินงานของบริษัท ฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จากัด ทัง้ นี ้ ในการบริหารงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทฯ
มีนโยบายมอบหมายให้ผบู้ ริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทที่มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนัน้ ๆ เข้าไปทาหน้าที่ในการ
บริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอเพื่อกาหนดแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงานต่อไป
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรือรู ปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็ นวินยั ที่เคร่งครัด หากผูบ้ ริหารหรือพนักงานคนใดกระทาผิดวินยั จะ
ได้รบั โทษตัง้ แต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิให้บคุ ลากรนาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนโดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริหารดังนี ้
(1) ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และจัด ส่ง ส าเนารายงานดัง กล่า วให้แ ก่ บ ริษั ท ฯ ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่ง รายงานต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษั ทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี ที่ผ่านมา กรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบเอกสารหรือรู ปแบบของข้อมูล
ใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
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การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีสาหรับบริษัทจดทะเทียน โดยในปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีการนาหลักการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code มาปรับใช้กับ
บริษัทฯ แล้วตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการได้มีการทบทวนการ
นาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการ ที่
ดี ส าหรับ บริษั ท จดทะเที ย นปี 2560 หรือ "Corporate Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่ อ เป็ น หลัก
ปฏิบตั ิที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษั ท ในการสร้างกลไกกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้
ลูก ค้า และผู้ที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง จะได้ป ระโยชน์ค วบคู่ กัน ไปด้ว ย โดยเรีย บเรีย งให้เป็ นหมวดหมู่ขั้น ตอนที่ ส อดคล้อ งกั บ
กระบวนการธุรกิจ ตัง้ แต่การกาหนดเป้าหมาย การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม และการเปิ ดเผยผลดาเนินการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบตั ิและหลักปฏิบตั ิย่อย และส่วนที่ 2 คือ แนวปฏิบตั ิและคาอธิบาย โดยได้
วางหลักปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ที่บริษัทฯ จะเริม่ ดาเนินการในปี 2562 ที่ผา่ นมานีแ้ ล้ว ดังนี ้

หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้
คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดย
ไม่มีขอ้ ยกเว้น หรือหากสามารถกาหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ก็จะเป็ นการดียิ่งขึน้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของ
บริษัทนัน้ คือธุรกิจค้าปลีกที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้มีการกาหนด
จานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ นัน้ มีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และการให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อ
ชีแ้ นะทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟื ้ นฟูกิจการและหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประสบความสาเร็จ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็มี
การเปิ ดเผยข้อมูลวันที่ที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในวาระปั จจุบนั ไว้ในรายงาน
ประจาปี ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
25
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อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราซึง่ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งนีจ้ ะเป็ นกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ โดยบริษัท ฯ ยังได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้า อย่างน้อย
3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี จึงอาจกล่าวได้วา่ บริษัท ฯ มิได้ละเลยต่อการไม่ปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในเรื่อง
การกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังมีการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราของทุกปี
บริษัทฯ ควรมีการจัดตัง้ CG Committee แม้ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตัง้ CG Committee ขึน้ แต่อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรือ่ งของการสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหาร
จัด การความเสี่ย ง และเรื่อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง อย่างเป็ น ประจ า ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ที่ ก าหนดไว้ในกฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
		 บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
		 ด้วยเจตนารมณ์ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง บริษทั ฯ จึงก่อตัง้ ”มูลนิธแิ มงป่องปันน�ำ้ ใจให้สงั คม” มาตัง้ แต่
ต้นปี 2549 และด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อันน�ำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด
		 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาบายที่จะพัฒนาการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม การร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังให้ความส�ำคัญต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท�ำข้อพึงปฏิบัติ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึด
หลักการในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
1) กระบวนการจัดท�ำรายงาน
		 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั แิ ละการรายงาน เนือ่ งจากมีมาตรฐาน เป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถ
พัฒนาการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป
2) การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		 บริษทั ฯ มีการก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยดึ ถือเป็นแนวทางปฏิบตั ดิ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนไทย ปี 2555 และ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
โดยคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเทียน
ปี 2560 หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการ
สร้างกลไกก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและค�ำนึงถึงการมี CG ที่ดี และการน�ำ CG Code ไปปรับใช้นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย
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		 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
		 บริษทั ฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปชัน่ ทุกรูปแบบ ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กรบริษทั ฯ
จะด�ำเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็นการ ย�้ำเตือนและปลูกจิตส�ำนึกไม่ให้เกิดการทุจริต
		 โดยในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขนโยบายพร้อมทัง้ จัดท�ำแนวทางการปฎิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และ
ประกาศใช้ รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน�ำนโยบายดังกล่าวไปใช้ โดยได้รับความร่วม
มือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายต่อการเข้าร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดท�ำโลโก้ MPG ANTI
CORRUPTION การจัดประกวดค�ำขวัญ MPG ไร้คนโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้
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		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว โดยมีผลตัง้ แต่วนั
ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างรอรับมอบใบประกาศจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลการประเมิน
Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสู่ระดับที่ก้าวหน้าต่อไป
		 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม โดยเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562
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		 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		 บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของพนักงานทุกระดับชัน้ โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัด
อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้แก่พนักงาน เป็นต้น บริษทั ฯ จัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ของพนักงานที่ต้องนั่งท�ำงาน ออฟฟิคทุกวัน การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นกิจกรรม Mini Party ครอบครัวแมงป่อง โดย
วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายใน ให้พนักงานได้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการท�ำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็น
สวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทางและพัฒนาการท�ำงานของบริษทั ฯ และให้ความส�ำคัญต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการ
ท�ำงาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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		 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล
และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่
ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ ดังจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลการัน
ตีคุณภาพมากมาย
		 การร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม
		 บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้วา่ บริษทั ฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนทีจ่ ะจ�ำหน่ายเฉพาะสินค้าทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง และให้ความ
ส�ำคัญกับการจ�ำหน่ายสินค้าทีใ่ ห้ทงั้ สาระและความบันเทิง เพือ่ เสริมสร้างการเรียนรูใ้ ห้ แก่เยาวชนและผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ “มูลนิธิ
แมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม” มาตั้งแต่ต้นปี 2549 โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่ง
เป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ
ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี
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3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)
โดยบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในลักษณะการ
เป็นผูน้ ำ� การจัดกิจกรรม เช่น ร่วมบริจาคสือ่ การสอนร่วมกับสถานีตำ� รวจนครบาลวังทองหลาง การให้ความสนับสนุนเงินทองและสิง่ ของจ�ำเป็นร่วม
กับส�ำนักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่ส�ำนักงานเขตจัดขึ้น เป็นต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่า งสม่ า เสมอ รวมทั้ง มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ที่ สาคัญ อย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยผู้สอบบัญ ชี ได้
ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทัง้ จัดให้มีและดารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญ ชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ การดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน
การบริหารความเสีย่ ง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ได้รบั
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ โดย นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5007 สังกัด สานักงาน
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผสู้ อบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ อยู่ในระดับที่
น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้วา่ งบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสาคัญ โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ

( นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร )
ประธานกรรมการ

97

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
กรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น ซึ่ ง มี ค วามรู ค้ วามเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้า นการเงิ น และการบัญ ชี โดยมี
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธะเรศ โปษยานนท์ และนางทัธนา รอดโพธิ์ทอง เป็ น
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสาคัญของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการที่ดี และได้รบั ความร่วมมือจากกรรมการอิสระ
ฝ่ ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ
บริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
การประชุมตามวาระซึ่งเป็ นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้าน
บัญชี การเงิน และผูต้ รวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยูภ่ ายใต้การรับรู ข้ องฝ่ ายบริหารรวมทัง้ สิน้
4 ครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญของงานที่ปฏิบตั ิได้ ดังต่อไปนี ้
1.

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2562 ของบริษัทฯ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัท
งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป รวมทัง้ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญในงบการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี และ
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี เพื่อสอบถามความถูกต้อง
ครบถ้วน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ
การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับ ดูแลให้มี ก ารเปิ ด เผยข้อมูลอย่างเพี ยงพอและโปร่งใส รวมถึ งการปฏิ บัติ ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ น
ประจาทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.

3.

สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการตัง้ เป้า หมายการทางานอย่างรอบคอบ วัดผลได้
และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดาเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ความสาคัญ กับการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็ นจุดอ่อนในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้กากับดูแลหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ในการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตามหลักบรรษั ทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถื อได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจาปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุ งแก้ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ
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โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็ นว่า บริษั ท ฯ มีระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสีย่ งที่เป็ นนัยสาคัญ
นอกจากนีใ้ นปี ที่ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่น และบริษัทฯ ได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562
4.

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่องการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เนื่องจากได้เปรียบเทียบราคาค่า
สอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ที่เสนอต่อบริษัทฯ นัน้
ลดลงจากของผูส้ อบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มี
ความเหมาะสม มีคณ
ุ สมบัติ และมีความเป็ นอิสระในการสอบบัญ ชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี
ใหม่ จาก สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563
เพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ให้แต่งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134
หรือ นางสาวอริสา ชุวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4752 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 เนื่องจากเป็ นสานักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทางานที่ดี และมีความเป็ นอิสระ และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส
5.

สอบทานและให้ ความเห็น ต่ อรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่อ าจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ก่อนทารายการแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่า รายการดังกล่าวได้ดาเนิ นการอย่างสมเหตุสมผลและคานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
6.

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตและอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ของหน่วยงานกากับดูแล มี
การบริหารความเสีย่ งเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็ นสาระสาคัญ

(นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ปฎิบตั ิงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ การซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร และอนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่
ฝ่ ายบริหารจัดทา แล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ตลอดปี ที่ผ่านมา มีทงั้ หมด 6 ส่วน
งาน ได้แก่ ระบบบริหารงานขาย, ระบบบริหารงานจัดซือ้ (การทา KPI), งานบริหารสินค้าคงคลัง, งานบริหารบัญชีและ
การเงิน, ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษั ท ฯ จากการที่กรรมการ หรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น
คณะกรรมการ เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2555 มีมติเห็นชอบแต่งตัง้ ให้
นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา ให้ดารงตาแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน เนื่องจากเคยเข้ารับการ
อบรมหลัก สูต รที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บัติ ง านด้า นตรวจสอบภายใน ได้แ ก่ Beginner Track IIAT : การปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบสาหรับ ผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : The Institute of Internal
Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทัง้ นี ้ การพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณ สมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในหรือเทียบเท่าปรากฎในเอกสารแนบ 3
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) แต่งตัง้ โดย คณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3
ท่าน โดยมี นายธะเรศ โปษยานนท์ เป็ นประธานกรรมการฯ, นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย เป็ นกรรมการ และ นายกันต์พจน์
เจริญภัทรปรีดา เป็ นกรรมการ
ด้วย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดยที่ผา่ นมาบริษัท ฯ
ได้มีการประเมินความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจสม่าเสมอ อาทิ ความเสีย่ งจากการเกิดสินค้าล้าสมัย, ความเสีย่ งจากการ
ที่สนิ ค้าสูญหาย, ความเสีย่ งในการลงทุนสาขา, ความเสีย่ งจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ /สัญญาเช่าร้านค้า, ความเสีย่ งจาก
การบริห ารงานที่ พึ่ งพิ งผู้บ ริห ารหรือ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ และความเสี่ ย งที่ มี ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ห รือ การลงทุน ของผู้ถื อ
หลักทรัพย์ ตลอดจนบริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง โดยสานักตรวจสอบภายใน และรวม
รวมถึง ความเสี่ยงด้านการคอร์รปั ชั่น โดยคณะอนุกรรมการต่อต้านคอร์รปั ชั่น ซึ่งจะมีก ารรายงานให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทาน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิ และรายงานในแบบแสดงรายงานประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้มีการประชุม จานวน 1 ครัง้
นอกจากนีใ้ นปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ ด้านการปฎิบตั ิงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง ได้ป ฏิ บัติ งานที่ได้รบั มอบหมายด้วยความระมัด ระวัง รอบคอบ เต็ ม
ความสามารถ และครอบคลุมความเสี่ยงทัง้ องค์กร เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมแล้วและได้รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบทุกครัง้

( นายธะเรศ โปษยานนท์ )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

101

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษั ทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทัง้ ในเรือ่ งของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทางานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานาเสนออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิเอท ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
โดยในปี ที่ผา่ นมามีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,035,000 บาท (หนึง่ ล้านสามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) สาหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับ
บริการอื่นจาก สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไม่มีการควบรวมกิ จการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จานวน 2 บริษัท คือ บริษัท
โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชี และ สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
หรือ ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างอิสระ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทฯ มีสาขาจานวน 8 สาขา ไม่รวมช่องทางจัดจาหน่ายทางออนไลน์ ลดลง 9 สาขา จากสิน้ ปี 2561
ซึง่ มีจานวน 17 สาขา โดยในระหว่างปี มีการปิ ด GIZMAN&MANGPONG รวม 5 สาขา และ STARDUST รวม 4 สาขา โดยมี
เหตุผลในการปิ ดสาขาดังนี ้
1) ส่ งม อ บ คื น พื ้ น ที่ สิ ท ธิ ก า รเช่ า ที่ ยั ง ไม่ ค รบ ก า ห น ด สั ญ ญ า คื น ให้ กั บ ศู น ย์ ก า รค้ า 2 ส า ข า ได้ แ ก่
GIZMAN&MANGPONG สาขาเมเจอร์ สุขมุ วิท และสาขาสยามพารากอน โดยได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าราคาตามบัญชี
2) ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ รวม 2 สาขา ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์
พระราม 9 และ STARDUST สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร์
3) การปล่อยเช่าช่วงพืน้ ที่สญ
ั ญาเช่าระยะยาว รวม 5 สาขา ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน และ STARDUST สาขาฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน
ทัง้ นี ้
ตลอดปี 2562 บริษั ท ฯ ได้มุ่ ง เน้น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารร้า นสาขาที่ เหลื อ อยู่ ทั้ง ในส่ ว นของร้า น
“GIZMAN&MANGPONG” ร้าน “STARDUST” โดยสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสความนิยม เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุม่ ลูกค้า ออกโปรโมชั่นที่เร้าใจเพื่อกระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า และเจรจาเงื่อนไขทางการค้าให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ทั้ง อัต ราก าไรขั้น ต้น และเงื่ อ นไขการช าระเงิ น รวมถึ ง การบริห ารสิ น ค้า คงคลัง ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ ส อดคล้อ งกับ การขาย
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดาเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะ
รักษาจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจบริหารร้านค้าปลีกมาตัง้ แต่เริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งก็คือการบริหารยอดขาย
และเป้ายอดขายในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ รวมไปถึงพนักงานขายในแต่ละสาขาด้วย
(1) ผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 158.42 ล้านบาท ลดลง 62.07 ล้านบาท จากปี 2561 ที่ 220.49 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 28.15
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายลดลงจาก 209.13 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 128.32 ล้านบาท ปี 2562 ลดลง 80.81 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 38.64 โดยรายได้จากการขายลดลงเป็ นผลมาจากจานวนสาขาที่ลดลงจาก 22 สาขาใน
ปี 2561 มาอยูท่ ี่ 8 สาขาในสิน้ ปี 2562 รวมถึงบริษัทฯ ได้ยกเลิกการจาหน่ายสินค้าในกลุม่ โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ใน
รูปแบบแผ่นบลูเรย์ ดีวีดีภาพยนตร์ ซีดีเพลง และแผ่นเสียง ในไตรมาสแรกของปี 2562 ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทฯ มี
สัดส่วนรายได้จากการขายดังนี ้
สินค้ากลุม่ ไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท ในปี 2562 เท่ากับ 81.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 51.47 ของ
รายได้รวม ลดลงจากปี 2561 เป็ นจานวน 9.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.15
สินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าเครื่องสาอาง ในปี 2562 อยู่ที่ 44.97 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.38 ของรายได้
รวม ลดลงจากปี 2561 เป็ นจานวน 58.25 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 56.44
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ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้าที่มีบตั รสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได้ 1 คะแนน และได้คะแนน
สองเท่าทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิ สะสมคะแนนตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นมา
โดยคะแนนดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลให้ประมาณการส่วนลดสิทธิ สะสมคะแนน ในปี 2562 เท่ากับ 0.87
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 เป็ นจานวน 0.69 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16)
รายได้ค่าเช่า
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้การปล่อยเช่าช่วงพืน้ ที่สญ
ั ญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า รวม 3 ศูนย์การค้า ได้แก่เดอะมอลล์
บางกะปิ , บลูพอร์ต หัวหิน และฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต ทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการปล่อยพืน้ ที่เช่า อยูท่ ี่ 13.13 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.29 ของรายได้รวมปี 2562 เพิ่ม ขึน้ จากปี 2561 ที่ 6.86 ล้านบาท คิดเป็ นอัต ราการเพิ่ มขึน้ ร้อยละ
109.51
รายได้อื่น
รายได้อื่นๆ 16.97 ล้านบาท ซึง่ เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่ 11.90 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 235 อันเป็ นผล
มาจากการส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิการเช่าที่ยงั ไม่ครบกาหนดสัญญาคืนให้กบั ศูนย์การค้า ส่งผลให้มีผลกาไรจากการคืน
พืน้ ทีห่ ลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีเ้ ป็ นจานวน 10.60 ล้านบาท อีกทัง้ ได้รบั การสนับสนุนการส่งเสริมการ
ขายจากคูค่ า้
ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น
ต้นทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 106.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 82.89 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเปรียบเทียบกับปี
2561 มีอตั ราส่วนร้อยละ 75.42 คิดเป็ นอัตราส่วนที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.47 ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลง อันเป็ นผลมาจากการ
แข่งขันด้านราคา อีกทัง้ ได้จาหน่ายสินค้าที่หมดความนิยมในราคาที่ต่ากว่าทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2562 เท่ากับ 96.20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 60.73 ของรายได้รวม ทัง้ นี ้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง 29.78 ล้านบาทจากปี 2561 หรือคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 23.64 ทัง้ นีล้ ดลงเนื่องจากการปิ ด
สาขา อันได้แก่ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ในศูนย์การค้า และค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จานวนสาขา ต้นปี
จานวนสาขา สิน้ ปี
จานวนพนักงาน ณ สิน้ ปี

ปี 2562
17 สาขา
8 สาขา
88 คน

ปี 2561
22 สาขา
17 สาขา
133 คน

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินปี 2562 อยูท่ ี่ 0.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.20 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯได้
กูเ้ งินจากกรรมการ โดยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐาน กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี
โดยชาระเสร็จสิน้ แล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5)
ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัด จาหน่าย (EBITDA) ในปี 2562 เท่ากับ (34.42) ล้านบาท หรือคิด
เป็ น EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ต่อรายได้รวม) ร้อยละ -21.73
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีการบันทึกภาษี เงินได้ในปี 2562 ไม่มี เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ 1.64 ล้าน
บาท
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการดาเนินงานในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ในงบการเงินรวมเท่ากับ 44.78 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 31.44 จากปี ก่อน
(2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 95.14 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 145.53 ล้านบาท ลดลง 50.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.63 อัน
เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของ สินค้าคงเหลือ ส่วนปรับปรุ งอาคารและ
อุปกรณ์ สิทธิการเช่า เป็ นหลัก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2562 เท่ากับ 22.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18.20 ล้าน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 4.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั
เงินจากการขายคืนสิทธิการเช่าสาขาสยามพารากอน
สินค้าคงเหลือ
เนื่องจากการจานวนสาขาที่ลดลง และการบริหารจัดการสินค้าให้เหมาะสมต่อการขาย โดยบริษัทมีระบบการบริหาร
จัดการสินค้าที่ทนั สมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้านและระบบรายงานการขายเข้าด้วยกัน
ทาให้สามารถกาหนดปริมาณการสั่งซือ้ ที่เหมาะสมกับปริมาณการขายและปริมาณสต๊อกสินค้าได้ อีกทัง้ บริษัท ฯ ยังได้
กาหนดนโยบายในการสั่งซือ้ สินค้าว่าควรมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถคืนสินค้าที่จาหน่ายไม่หมดได้ทงั้ จานวนหรือ
บางส่วนตามระยะเวลาที่กาหนด ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับประเภทของสินค้า นอกจากนีบ้ ริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้าที่ไม่มีการ
เคลือ่ นไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบาย ซึง่ ทาให้ความเสีย่ งของกลุม่ บริษัทในเรือ่ งการบริห ารจัดการสินค้า
คงคลังว่าจะเสื่อมสภาพและล้าสมัยนัน้ ลดลง นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบจากสานักงานใหญ่เพื่อ ตรวจ
นับสินค้าคงเหลือทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็มีสนิ ค้าในกลุม่ เครือ่ งสาอางบางส่วนที่ติด Aging จึงตัง้ ค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัย ทาให้ ณ สิน้ ปี 2562 มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเป็ นจานวน 4.73 ล้านบาท จากสิน้ ปี 2561 ที่มีจานวน 2.96
ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ระดับ 28.38 ล้านบาท ลดลง 31.77 ล้านบาท จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีร่ ะดับ 60.15 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7)
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมลู ค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ 6.81 ล้านบาท ลดลง 12.90 ล้านบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 19.71 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิ ดสาขา และการตัด ค่าเสื่อม
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9)
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สิทธิการเช่า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ทฯ มี มูลค่าสิทธิ ก ารเช่า 28.20 ล้านบาท ลดลง 21.59 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ 49.79 ล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจาหน่ายตามระยะเวลา ทัง้ นี ้ ในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2562
บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่สทิ ธิการเช่าที่ยงั ไม่ครบกาหนดรวม 2 แห่ง (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12) และ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 คงเหลือ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ในศูน ย์ก ารค้า 8 แห่ ง ซึ่ง คงเปิ ด เป็ น ร้า นขายสิ น ค้า ของบริษั ท ฯ
4 ศูนย์การค้า (8 สาขา) และได้ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6 รายเช่าช่วงในพืน้ ที่ 5 ศูนย์การค้า (หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 22)
เงินประกันและเงินมัดจา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 2.27 ล้านบาท ลดลง 1.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 3.58 ล้านบาท
ลดลงเนื่องจากได้รบั เงินประกันจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะสัน้ ในศูนย์การค้า รวม 2 แห่ง
หนี้สนิ
หนีส้ ินรวมของบริษั ท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 92.62 ล้านบาท ลดลง 5.62 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ 98.24 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการ
1) ลดลงของ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14)
และประมาณการสิทธิสะสมคะแนน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16) เป็ นหลัก
2) การเพิ่มขึน้ ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15) และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
ซึง่ เกิดจากการรับเงินประกันภารปล่อยเช่าช่วงสิทธิการเช่า
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 2.52 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 3.71 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวน (1,447.55) ล้านบาท และ (1,446.35) ล้านบาทในงบ
การเงินเฉพาะ
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เท่ากับ 23.08 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่ 18.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดไปในการดาเนินงานทัง้ สิน้ 5.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
74.65 จากปี ก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในการดาเนินงานไปทัง้ สิน้ ที่ 23.65 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมการ
ลงทุนเท่ากับ 27.09 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิการเช่าที่ยงั ไม่ครบกาหนดสัญญาคืนให้กบั ศูนย์การค้า โดย
ได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าราคาตามบัญชี บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ ปี 2562 อยูท่ ี่ 0.78 เท่า และระดับหนีส้ นิ ต่อทุน
ที่ 36.98 เท่า โดยหนีส้ ว่ นใหญ่ คือ หนีก้ ารค้า 60.80 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาว 6.60 ล้านบาท และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
8.87 ล้านบาท
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ในปี 2562 บริษัทมีภาระหนีผ้ กู พันที่ไม่ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่สานักงานใหญ่ คลังสินค้า และ
พืน้ ที่สาขา รวม 10 สัญญา มีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1-17 ปี สิน้ สุดเดือน กันยายน 2579 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั เอ็มพี จี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ
งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จการ รวมถึ งหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริ ษ ัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ก าหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ สาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี้
การแสดงมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 7 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือเป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญได้
ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วอายุของ
สิ นค้าคงเหลือมีอายุไม่ยาว เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจหลักในการจาหน่ าย เพลง ภาพยนตร์ ในรู ปแบบของ
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ซีดี ดีวดี ี บลูเรย์ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่ องสาอาง และผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสิ นค้า
ในแต่ละช่วงอายุของสิ นค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที่ลา้ สมัยรายตัวประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุวา่ การวัดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจ
เป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่ อเรื่ องดังกล่ าว
ข้าพเจ้า ได้ท ดสอบการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกับ การค านวณต้น ทุ น สิ น ค้า เข้า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ต รวจนั บ สิ น ค้า
ตรวจสอบการจัดทารายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้า สอบถามฝ่ ายบริ หารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสิ นค้าคงเหลือและสุ่ มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสิ นค้า
คงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการทดสอบการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือกับมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ ขา้ พเจ้ายังได้พิจารณาถึง
ความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่
ไม่รวมถึ งงบการเงิ น และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาหรับ การดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ งเว้น แต่ผูบ้ ริ ห ารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที ่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ ที ่มี อยู่ได้เสมอไป ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติ ง านตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ ง หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิ ด ข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญ ต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทในการดาเนิ น งาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิ น หรื อถ้าการเปิ ดเผข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็น ที่มีน ยั สาคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ บกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อ สารกับ ผูม้ ีห น้า ที่ ในการกากับ ดูแล ข้าพเจ้าได้พิจ ารณาเรื่ อ งต่า ง ๆ ที่ มีน ัย สาคัญ มากที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้า พเจ้าเพราะการกระทาดัง กล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่างสมเหตุผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวดรณี สมกาเนิด)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5007

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงิน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
- กิจการอื่น
- บริษัทย่อย
ลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ
- กิจการอื่น
- บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุน-ในบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิทธิการเช่า สุทธิ
เงินประกันและมัดจา
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ภาษี เงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

4

22,952,455.57
131,194.74

4,753,264.46
128,852.62

22,586,312.31
131,194.74

4,014,085.68
128,852.62

5
3.1

602,288.22
-

685,312.25
-

602,288.22
874,766.36

685,312.25
874,766.36

6
3.1
7

1,781,640.00
28,384,149.70
256,686.79
54,108,415.02

1,528,344.45
60,152,621.25
1,871,281.13
69,119,676.16

1,764,899.92
1,089,038.29
27,905,137.20
211,573.83
55,165,210.87

1,503,444.39
600,846.23
59,761,710.55
1,714,201.85
69,283,219.93

8
9
10

6,806,444.82
6,598.23

19,709,386.67
13,854.31

6,757,706.09
-

4,955,000.00
19,629,809.95
-

12

28,203,176.59

49,795,365.42

28,203,176.59

49,795,365.42

3.2

1,006,200.00
1,260,302.77
1,485,006.64
2,259,308.94
41,027,037.99
95,135,453.01

1,006,200.00
2,577,882.87
1,070,978.54
2,240,293.36
76,413,961.17
145,533,637.33

962,910.00
1,260,302.77
1,484,964.87
2,259,308.94
40,928,369.26
96,093,580.13

962,910.00
2,577,882.87
1,070,782.75
2,240,293.36
81,232,044.35
150,515,264.28

4 , 20

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมการ
( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร )

ลงชื่อ .....................................................................……...... กรรมการ
( นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา )
-1-
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า - บริษัทย่อย
- กิจการอื่น
เจ้าหนีอ้ ื่น - กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

20
3.3
3.4
13
14

14
15
16

บาท

-

1,949,851.32

1,949,851.32

60,803,913.38
793,567.82
5,041,053.50
948,000.00
2,114,420.98
69,700,955.68

65,582,025.80
2,950,780.36
5,515,085.38
948,000.00
2,008,512.38
78,954,255.24

126,430.32
60,691,865.65
700,894.27
4,888,695.51
948,000.00
2,113,669.70
69,469,555.45

1,187,181.82
64,829,062.52
2,728,883.81
5,351,403.14
948,000.00
1,987,643.08
78,982,025.69

5,658,338.88
6,905,330.00
1,481,366.00
8,871,743.84
22,916,778.72
92,617,734.40

6,604,000.00
5,950,933.00
2,409,255.80
4,320,977.51
19,285,166.31
98,239,421.55

5,658,338.88
6,905,231.00
1,481,366.00
8,871,743.84
22,916,679.72
92,386,235.17

6,604,000.00
5,920,221.00
2,409,255.80
4,320,977.51
19,254,454.31
98,236,480.00
…/2

-2-
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-

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

17

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

17

977,753,684.00
448,578,832.52

977,753,684.00
448,578,832.52

977,753,684.00
448,578,832.52

977,753,684.00
448,578,832.52

23,724,561.84
(1,447,552,491.02)
2,504,587.34
13,131.27
2,517,718.61
95,135,453.01

23,724,561.84
(1,402,775,993.85)
47,281,084.51
13,131.27
47,294,215.78
145,533,637.33

23,724,561.84
(1,446,349,733.40)
3,707,344.96
3,707,344.96
96,093,580.13

23,724,561.84
(1,397,778,294.08)
52,278,784.28
52,278,784.28
150,515,264.28

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ จานวน 1,470,334,913 หุน้
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
- หุน้ สามัญ จานวน 977,753,684 หุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมการ
( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร )

ลงชื่อ .....................................................................……...... กรรมการ
( นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา )

-3-
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

448,578,832.52

977,753,684.00

115

448,578,832.52

448,578,832.52

2,499.00
977,753,684.00
977,753,684.00

448,578,832.52

977,751,185.00

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมกำร
( นำงกิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจิตร )

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ระหว่ำงปี
- เพิ่มทุน
- กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ระหว่ำงปี
เพิ่มทุน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว

-4-

(44,776,497.17)
(1,447,552,491.02)

(1,402,775,993.85)

(65,305,881.37)
(1,402,775,993.85)

(1,337,470,112.48)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

23,724,561.84

23,724,561.84

23,724,561.84

23,724,561.84

(44,776,497.17)
2,504,587.34

47,281,084.51

2,499.00
(65,305,881.37)
47,281,084.51

112,584,466.88

รวม
ส่วน
ของ
ผูถ้ ือหุน้
บริษัท
ใหญ่

13,131.27

13,131.27

13,131.27

13,131.27

ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มี
อำนำจ
ควบคุม

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมกำร
( นำยอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ ำ )

-

-

-

-

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บำท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขำดทุน) สะสม
ผลกำไร (ขำดทุน)
ส่วนเกิน
จัดสรร
จำกกำรประมำณกำร
มูลค่ำหุน้ สำมัญ สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

(44,776,497.17)
2,517,718.61

47,294,215.78

2,499.00
(65,305,881.37)
47,294,215.78

112,597,598.15

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

งบการเงิน (ต่อ)

977,753,684.00

ลงชือ่ ......................................................…...... กรรมกำร
( นำงกิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจติ ร )

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

977,753,684.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ระหว่ำงปี
- เพิม่ ทุน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหว่ำงปี

977,753,684.00

2,499.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ระหว่ำงปี
- เพิม่ ทุน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหว่ำงปี

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว
977,751,185.00

116
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23,724,561.84

-

23,724,561.84

23,724,561.84

-

รายงานประจ�ำปี 2562

(1,446,349,733.40)

(48,571,439.32)

(1,397,778,294.08)

(1,397,778,294.08)

(72,540,602.54)

-

-

-

-

-

ลงชือ่ ..........................................................……...... กรรมกำร
( นำยอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ ำ )

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

448,578,832.52

-

448,578,832.52

448,578,832.52

-

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขำดทุน) สะสม
ผลกำไร (ขำดทุน)
ส่วนเกิน
จัดสรร
จำกกำรประมำณกำร
มูลค่ำหุน้ สำมัญ สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
448,578,832.52
23,724,561.84
(1,325,237,691.54)
-

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บำท

3,707,344.96

(48,571,439.32)

52,278,784.28

52,278,784.28

2,499.00
(72,540,602.54)

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
124,816,887.82

งบการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ บัตรสมาชิก
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

3.6

3.6
11.3

การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

19

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

19

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (หุน้ )

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562

2562

2561

128,319,283.18

209,129,605.13

128,244,336.44

208,863,039.82

13,130,891.61
1,985.29
10,750,065.84
6,216,768.54
158,418,994.46

6,267,286.32
32,243.69
743,895.07
4,320,898.87
220,493,929.08

13,130,891.61
1,985.29
10,750,065.84
6,661,614.34
158,788,893.52

6,267,286.32
32,243.69
743,895.07
6,930,501.65
222,836,966.55

106,370,173.31
56,080,670.24
40,124,445.71
620,202.37
203,195,491.63
(44,776,497.17)
(44,776,497.17)

157,734,257.69
70,702,513.11
55,280,473.16
442,359.29
284,159,603.25
(63,665,674.17)
1,640,207.20
(65,305,881.37)

108,478,826.38
55,898,616.50
42,362,687.59
620,202.37
207,360,332.84
(48,571,439.32)
(48,571,439.32)

167,203,649.37
69,836,664.23
56,254,689.00
442,359.29
293,737,361.89
(70,900,395.34)
1,640,207.20
(72,540,602.54)

(44,776,497.17)
(44,776,497.17)

(65,305,881.37)
(65,305,881.37)

(48,571,439.32)
(48,571,439.32)

(72,540,602.54)
(72,540,602.54)

(0.046)

(0.067)

(0.050)

(0.074)

977,753,684

977,752,455

977,753,684

977,752,455

(0.046)

(0.067)

(0.050)

(0.074)

977,753,684

977,752,455

977,753,684

977,752,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมการ
( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร )

ลงชื่อ .....................................................................……...... กรรมการ
( นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา )
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
2562
กำไร(ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี

2561

(44,776,497.17)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
2562

(65,305,881.37)
-

2561

(48,571,439.32)

(72,540,602.54)

-

-

(44,776,497.17)

(65,305,881.37)

(48,571,439.32)

(72,540,602.54)

(44,776,497.17)
(44,776,497.17)

(65,305,881.37)
(65,305,881.37)

(48,571,439.32)
(48,571,439.32)

(72,540,602.54)
(72,540,602.54)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ .....................................................................……...... กรรมกำร
( นำยอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ ำ )

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมกำร
( นำงกิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจิตร )
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ยตัดจ่าย
ปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าสิทธิการเช่าตัดจาหน่าย
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเลิกใช้อปุ กรณ์
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีตดั บัญชี
ลูกหนีก้ ารค้า ลดลง(เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีอ้ ื่น - บริษัทย่อย ลดลง(เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีอ้ ื่น ลดลง(เพิ่มขึน้ )
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึน้ )
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึน้ )
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึน้ )
- เงินประกันและมัดจา
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีอ้ ื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง)
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง)
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561

หมายเหตุ

7

9
12
16
15
10
9
9
11.3
3.1

(44,776,497.17)

(65,305,881.37)

(48,571,439.32)

(72,540,602.54)

283,596.52
1,778,894.74
276,667.53
6,969,653.50
7,099,926.38
(927,889.80)
954,397.00
7,256.08
(10,750,065.84)
4,043,203.51
620,202.37
83,024.03
(212,439.52)
29,712,909.28
1,614,661.86

466,209.25
1,624,041.94
7,758,717.23
7,646,735.34
(191,671.20)
1,279,334.84
7,256.08
(743,895.07)
422,430.43
442,359.29
1,640,207.20
(81,751.55)
(32,437.76)
26,680,008.42
3,849,167.24

283,433.40
276,667.53
4,955,000.00
6,938,815.51
7,099,926.38
(927,889.80)
985,010.00
(10,750,065.84)
4,043,203.51
620,202.37
83,024.03
(488,192.06)
(220,599.50)
31,579,905.82
1,502,695.54

466,001.54
1,624,041.94
1,992,000.00
7,727,879.24
7,646,735.34
(191,671.20)
1,279,222.84
(743,895.07)
422,430.43
442,359.29
1,640,207.20
(96,235.16)
(137,316.23)
(39,156.51)
33,418,301.40
3,641,386.57

1,317,580.10
(19,015.58)
(4,778,112.42)
(2,157,212.54)
(502,552.75)
105,908.60
4,550,766.33
(4,705,137.79)
(591,681.50)
(697,692.14)
(5,994,511.43)

3,915,399.06
(18,702.21)
(14,209,423.63)
2,090,677.30
(978,226.46)
623,189.22
473,035.44
(22,643,220.97)
(405,478.64)
(602,322.82)
(23,651,022.43)

1,317,580.10
(19,015.58)
(1,060,751.50)
(4,137,196.87)
(2,027,989.54)
(491,228.50)
126,026.62
4,550,766.33
(4,332,111.37)
(591,681.50)
(697,683.04)
(5,621,475.91)

3,572,589.06
(18,702.21)
(3,350,928.48)
(12,395,363.87)
2,068,258.67
(689,314.51)
767,956.78
473,035.44
(23,020,780.04)
(405,478.64)
(413,640.03)
(23,839,898.71)
…/2

3.3
3.4
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119

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
ซือ้ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่าย สิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึน้
จ่ายเงินกูย้ ืมระยะสัน้ -บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินกูย้ ืมระยะสัน้ -บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

9
9

(2,342.12)
(95,001.31)
727,414.42
26,459,143.99
27,089,214.98

14,150,613.17
(3,014,425.91)
1,052,840.41
12,189,027.67

(2,342.12)
(95,001.31)
727,414.42
26,459,143.99
27,089,214.98

14,150,613.17
(3,014,425.91)
1,052,840.41
12,189,027.67

(1,949,851.32)
(5,000,000.00)
5,000,000.00
(945,661.12)
(2,895,512.44)

2,499.00
1,949,851.32
(948,000.00)
1,004,350.32

(1,949,851.32)
(5,000,000.00)
5,000,000.00
(945,661.12)
(2,895,512.44)

2,499.00
1,949,851.32
(948,000.00)
1,004,350.32

18,199,191.11
4,753,264.46
22,952,455.57

(10,457,644.44)
15,210,908.90
4,753,264.46

18,572,226.63
4,014,085.68
22,586,312.31

(10,646,520.72)
14,660,606.40
4,014,085.68

30,761.00
(30,761.00)

(11,914,848.00)
11,914,848.00
-

17, 18
20
3.5
3.5
14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด
สิทธิการเช่า-อาคาร ลดลงจากการโอนออก
รายจ่ายตัดบัญชีสะสม-สิทธิการเช่า-อาคาร ลดลงจากการโอนออก
ภาระผูกผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก

-

(11,914,848.00)
11,914,848.00
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมการ
( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร )

120

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมการ
( นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา )
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัทฯ จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่ อ วันที่ 3 มกรำคม 2533 และได้
จดทะเบี ย นแปรสภำพเป็ น บริษั ท มหำชนจ ำกัด ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยบริษั ท มหำชนจ ำกัด เมื่ อ วัน ที่ 29 ธัน วำคม 2546 โดยมี
สำนักงำนใหญ่ ตงั้ อยู่เลขที่ 20 ถนนประดิษ ฐมนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร ต่อ มำเมื่ อวันที่ 3
กรกฏำคม 2549 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำก “บริษัท แมงป่ อง จำกัด (มหำชน)” เป็ น
“บริษัท ป่ องทรัพย์ จำกัด (มหำชน)” และเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท แมงป่ อง 1989 จำกัด (มหำชน) และ
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท เอ็มพี จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) โดยดำเนินธุรกิจหลักจำหน่ำย อุปกรณ์
เทคโนโลยี เครื่องสำอำง และกำรผลิต จำหน่ำยโสตทัศนะวัสดุอุปกรณ์ทกุ ชนิด เป็ นผูถ้ ือลิขสิทธิ์กำรจัดจำหน่ำยเพลง ภำพยนตร์ ใน
รู ปแบบของ ซีดี ดีวีดี บลูเรย์
1.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินของบริษัทฯ ได้จดั ทำขึน้ ตำมกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยกำรทำง
กำรเงินรวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีท่ปี ระกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ
งบกำรเงิน จัดทำขึน้ โดยรวมงบกำรเงิน ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
และบริษั ท เอ็ม พี จี เอนเนอร์ย่ี จำกัด (ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป ถื อ เป็ น 100%) หลังจำกได้ตัดยอด
คงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญออกแล้ว
งบกำรเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่ท่ีได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงิน ฉบับภำษำอังกฤษ จัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มี เนือ้ ควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสอง
ภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
กิจกำรที่ถกู ควบคุมโดยบริษัทหรือกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและกิจกำรที่เป็ นบริษัท
ในเครือเดียวกัน โดยมีผถู้ ือหุน้ หรือกรรมกำรร่วมกันมีดงั นี ้
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลิตเครื่องสำอำง

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จำกัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ร้อยละกำรถือหุน้
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561

พลังงำนและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับพลังงำน

ถือหุน้ และมีกรรมกำร
ร่วมกัน
ถือหุน้ และมีกรรมกำร
ร่วมกัน

ให้เช่ำอำคำร

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

-

-

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร
กรรมกำรบริหำร **

-

-

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
นำงกิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจิตร
นำงสำวณลันรัตน์ นันท์นนส์ *
นำยปิ ยวรรพ์ทำ ตรีเอนกวนิศ *

-

99.10

99.10

99.60

99.60

* ลำออกจำกกรรมกำรและขำยหุน้ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562
** ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริหำรเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
1.3 กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
1.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี บริษั ทฯ ได้ปฏิ บัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึง กำรตี ควำมที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่โดยสภำวิชำชี พบัญชีฯ ซึ่งมี ผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่งกำร
ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นในปี ปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ียงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลำบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังต่อไปนี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
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มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 20 เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกูย้ ืม
ฉบับที่ 24 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมำณกำรหนีส้ ิน หนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่อี ำจเกิดขึน้
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็ นครัง้ แรก
ฉบับที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญำประกันภัย
ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 เรื่อง กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม
ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ไี ม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนินงำน
ฉบับที่ 25 เรื่อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดขึน้ จำกกำรรือ้ ถอน กำรบูรณะและหนีส้ ิน
ที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรือ้ ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขัน้ ต่ำและปฏิสมั พันธ์
ของรำยกำรเหล่ำนี ้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 16 เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 19 เรื่อง กำรชำระหนีส้ ินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
ฉบับที่ 22 เรื่อง รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
ฉบับที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้
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ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทได้ประเมินมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน กำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลำบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 แล้วเห็นว่ำ
1) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่
24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10,
ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
2) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 16 ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำง
กำรประเมินผลกระทบที่อำจมีตอ่ งบกำรเงินในปี ท่เี ริม่ นำมำถือปฏิบตั ิ
3) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อื่นๆ นอกเหนื อจำกที่กล่ำวในข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่เกี่ ยวเนื่ องกับธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเมื่ อนำมำถื อ
ปฏิบตั ิ
2. นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญสรุ ปได้ดงั นี ;้
2.1 กำรรับรู ร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำย
บริษัทฯ บันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยได้จำกกำรขำยจะบันทึกเป็ นรำยได้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ
ยกเว้นกรณี ท่ี เป็ น รำยได้จ ำกกำรขำยสิน ค้ำที่ ร ับ จ้ำงผลิต ตำมคำสั่งที่ กำหนดเป็ นพิ เศษของลูก ค้ำ จะรับ รู ร้ ำยได้โดย
พิจำรณำถึงขัน้ ควำมสำเร็จของงำน
- รำยได้จำกกำรให้บริกำร จะบันทึกเป็ นรำยได้โดยพิจำรณำถึง ขัน้ ควำมสำเร็จของงำน
- ดอกเบีย้ รับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

- เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปั น ผล
2.2 ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ในจำนวนที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้จำกลูกหนีท้ งั้ สิน้ ยอดค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่ประมำณขึน้ นี ้ ได้
จำกกำรวิเครำะห์สถำนะของหนีใ้ นปั จจุบนั
2.3 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำเพื่อขำย
สินค้ำคงเหลือบันทึกในรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
บริษัทฯ ประมำณมูลค่ำสินค้ำที่คำดว่ำจะล้ำสมัยเป็ นค่ำใช้จ่ำย โดยพิจำรณำจำกสภำพของสินค้ำและควำมนิยมของผูบ้ ริโภค
วัตถุดิบ
วัตถุดบิ คงเหลือบันทึกในรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
2.4 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดนิ แสดงในรำคำทุน สำหรับทรัพย์สินรำยกำรอื่น แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่อมรำคำ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ดงั นี ้
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อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ปี
10 – 20
5
5
5

2.5 สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยสะสม
สิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำ
2.6 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริษัทฯ บันทึกค่ำลิขสิทธิ์ในรำคำทุนและตัดเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์ตำมอำยุสญ
ั ญำแต่ไม่เกิน 3 ปี
โดยวิธีผลรวมจำนวนปี (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใช้จำนวนเดือนเป็ นฐำนในกำรคำนวณกำรตัดจ่ำยเป็ นรำยเดือน
2.7 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภำษี เงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภำษี ท่ีคำดว่ำจะจ่ำยหรือรับชำระโดยคำนวณจำกกำไรหรือขำดทุนประจำปี ท่ีตอ้ งเสียภำษี โดยใช้อตั รำ
ภำษีท่ปี ระกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีท่เี กี่ยวข้องกับรำยกำรในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึก โดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึน้ ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ิน
และจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู เ้ มื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี ้ ก ำร
รับรู ค้ ่ำควำมนิ ยมในครัง้ แรก กำรรับ รู ส้ ินทรัพย์หรือหนี ส้ ินในครัง้ แรกซึ่งเป็ นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่ มี
ผลกระทบต่อกำไรทำงบัญ ชี หรือ กำไรทำงภำษี แ ละผลแตกต่ำงที่เกี่ ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อ ย และกิจกำรร่วมค้ำ หำก
เป็ นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้ ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษี ท่ีคำดว่ำจะใช้กบั ผล
แตกต่ำงชั่วครำว เมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยอิงกับกฎหมำยที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน สินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบรำยกำรได้ต่อเมื่อ มีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะหักกลบรำยกำร
สินทรัพย์และหนีส้ ินภำษี เงินได้ปัจจุบนั ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเรียกเก็บภำษี เงินได้จำกหน่วยงำนจัดเก็บภำษี เดียวกันและเป็ นหน่วย
ภำษี เดียวกันหรือหน่วยภำษี ต่ำงกัน แต่มีควำมตัง้ ใจที่จะชำระโดยกำรสุทธิหนี ส้ ิ นภำษี เงินได้ปัจจุบนั และสินทรัพย์ภำษี เงินได้
ปัจจุบนั โดยกำรหักกลบหรือตัง้ ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยชำระหนีส้ ินในเวลำเดียวกัน
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสียภำษี ในอนำคตจะมีจำนวน
เพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำน
และจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
2.8 รำยกำรบัญชีท่เี ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีท่เี ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกบัญชีเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร ทรัพย์สินและหนีส้ ินที่
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทแปลงค่ำยอดคงเหลือของทรัพย์สินและหนีส้ ินดังกล่ำว ณ วันสิน้ งวดบัญชี เป็ นเงินบำทโดยอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่ธนำคำรพำณิชย์รบั ซือ้ และขำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลำดับ กำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศดังกล่ำวได้รวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนแล้ว
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2.9 ผลประโยชน์พนักงำน
บริษัทฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
เงินชดเชยเมื่อออกจำกงำนของพนักงำนตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จตลอดอำยุกำรทำงำนของพนักงำน ภำระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนนีค้ ำนวณโดย
นัก คณิ ต ศำสตร์ป ระกัน ภัย ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ป ระกัน ภัย โดยใช้วิธี คิด ลดแต่ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ อย่ำ งไรก็ต ำม
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่เกิดขึน้ จริงนัน้ อำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้
บริษัทฯ รับรู ก้ ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ในงวดที่เกิดรำยกำร
2.10 ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำที่มีบตั รสมำชิกโดยเมื่อลูกค้ำที่มีบตั รสมำชิกซือ้ สินค้ำจะได้รบั คะแนนเพื่อสะสมซึ่งนำไป
คำนวณเป็ นมูลค่ำเงินบำทตำมอัตรำที่บริษัทฯ กำหนดมูลค่ำเงินบำทที่คำนวณได้สำมำรถนำไปใช้แทนเงินสดในกำรซือ้ สินค้ำครัง้
ต่อๆ ไป
บริษัทฯ รับรู จ้ ำนวนเงินของคะแนนสะสมดังกล่ำวในบัญชี “ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน” โดยนำยอดที่ประมำณเพิ่มขึน้ แต่ละ
ครัง้ ไปแสดงหักจำกยอดขำยที่บริษัทฯ ให้คะแนนสะสมและบันทึกจำนวนเงิน (มูลค่ำยุติธรรม) ที่คำนวณจำกคะแนนสะสมเป็ น
รำยได้จำกกำรขำยเมื่อลูกค้ำนำคะแนนสะสมมำใช้ชำระรำคำสินค้ำ
2.11 กำรใช้ดลุ ยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป ฝ่ ำยบริหำรอำจต้องใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรผลกระทบของ
เหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมู ลในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ด้วยเหตุนีผ้ ลที่เกิดขึน้ จริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
2.12 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
กำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน) สุทธิดว้ ยจำนวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญที่ออก
และเรียกชำระแล้ว ณ วันสิน้ งวดบัญชี
3. รายการบัญชีกับบริษัทย่อย กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีกบั บริษัทย่อย กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึน้ ตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำรดังกล่ำวถือตำม
รำคำตลำดทั่วไป หรือเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันสำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำตลำด
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ ิน รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำที่มีกบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
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สินทรัพย์
3.1 ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

- ลูกหนีก้ ำรค้ำ

-

-

874,766.36

874,766.36

- ลูกหนีอ้ ่ืน - รำยได้อ่ืน

-

-

1,089,038.29

600,846.23

รวม

-

-

1,963,804.65

1,475,612.59

บริษัทย่อย
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3.2 เงินประกันและมัดจำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำค่ำเช่ำ - บริษัท ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด
รวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

1,006,200.00

1,006,200.00

962,910.00

962,910.00

1,006,200.00

1,006,200.00

962,910.00

962,910.00

หนีส้ ิน
3.3 เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
บริษัทย่อย
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

-

-

126,430.32

1,187,181.82

-

-

126,430.32

1,187,181.82

3.4 เจ้ำหนีอ้ ่ืน-กิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

793,567.82

1,845,011.36

700,894.27

1,623,114.81

1,105,769.00

-

1,105,769.00

2,950,780.36

700,894.27

2,728,883.81

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด
- ค่ำเช่ำ ภำษี โรงเรือน,ไฟฟ้ำ-ประปำ
กรรมกำรบริษัท – เงินทดรองจ่ำย

-

รวม

793,567.82
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3.5 เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2561

เพิ่ม

ลด

31 ธันวำคม 2562

กรรมกำรบริษัท

-

5,000,000.00

(5,000,000.00)

-

รวม

-

5,000,000.00

(5,000,000.00)

-

ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562 บริษัทฯ ได้กูเ้ งินจำกกรรมกำรของบริษัทฯ ท่ำนหนึ่งเป็ นจำนวนเงิน 5 ล้ำนบำทโดยได้ออกตั๋วสัญญำใช้เงินเป็ น
หลักฐำน กำหนดกำรชำระคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี และได้ชำระเสร็จสิน้ ในเดือนธันวำคม 2562
3.6 รำยกำรค้ำที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
บำท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

2562

รายได้อ่นื
บริษัทย่อย
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซือ้ สินค้า
บริษัทย่อย
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ค่าใช้จ่ายบริหาร
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
5,335,035.23
บริษัท ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด

นโยบำยกำรคิด

2561

2562

2561

ต้นทุนระหว่ำงกัน

-

488,192.06

2,615,150.44

รำคำที่ตกลงกัน

-

653,503.24

5,647,316.26

รำคำที่ตกลงกัน

กัน
5,330,836.54

4,934,190.91

4,926,312.56

รำคำตำมสัญญำ

3.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
บริษัทฯ มีคำ่ ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี ้
บำท
สำหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

129

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

2562

2561

2562

2561

7,245,064.81

12,378,878.86

7,245,064.81

12,378,878.86

234,656.00

696,955.00

234,656.00

696,955.00

-

-

7,479,720.81

13,075,833.86
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7,479,720.81

13,075,833.86

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรและสถำบัน
กำรเงิ
รวมน

426,927.25
24,784,837.26

708,191.49
6,285,366.33

416,633.25
24,428,988.00

698,692.74
5,555,686.30

25,211,764.51

6,993,557.82

24,845,621.25

6,254,379.04

หัก เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน

(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. ลูกหนีก้ ารค้า สุทธิ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

ลูกหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรอื่น
หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

602,288.22
-

685,312.25
-

602,288.22
-

685,312.25
-

ลูกหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรอื่น สุทธิ

602,288.22

685,312.25

602,288.22

685,312.25

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนีก้ ำรค้ำ-กิจกำรอื่น จำแนกตำมอำยุหนีท้ ่คี ำ้ งชำระดังนี ้
บำท
งบกำรเงินรวม
ลูกหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรอื่น
- ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

602,288.22

685,312.25

602,288.22

685,312.25

- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน

-

-

-

-

- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน

-

-

-

-

- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน

-

-

-

-

- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึน้ ไป

-

-

-

-

รวม
หัก : ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ–กิจกำรอื่น สุทธิ

602,288.22
-

685,312.25
-

602,288.22
-

685,312.25
-

602,288.22

685,312.25

602,288.22

685,312.25
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6. ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีอ้ ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

295,286.68

อื่นๆ

406,722.67
1,079,630.65

รวม

1,781,640.00

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

13,281.27
617,037.29

295,286.68
389,982.59

13,281.27
592,137.23

898,025.89

1,079,630.65

898,025.89

1,528,344.45

1,764,899.92

1,503,444.39

7. สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

สินค้ำสำเร็จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุกำรผลิต

32,930,189.17
187,950.64

62,866,364.98
241,351.64

30,854,612.26
5,620.31

62,711,185.61
5,620.31

รวม
หัก ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย

33,118,139.81
(4,733,990.11)

63,107,716.62
(2,955,095.37)

30,860,232.57
(2,955,095.37)

62,716,805.92
(2,955,095.37)

สินค้ำคงเหลือ สุทธิ

28,384,149.70

60,152,621.25

27,905,137.20

59,761,710.55

กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

2562

2561

ยอดคงเหลือต้นปี

2,955,095.37

1,331,053.43

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ระหว่ำงปี

1,778,894.74

1,624,041.94

ยอดคงเหลือสิน้ ปี

4,733,990.11

2,955,095.37
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังนี:้ เงินลงทุน
สัดส่วน
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจกำร

ทุนชำระแล้ว

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

กำรถือหุน้

รำคำทุน

มูลค่ำตำมบัญชี

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

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ พันบาท

พันบาท

พันบาท

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลิตเครื่องสำอำง

5.00

5.00

99.10

99.10

4,955

4,955

1,105

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จำกัด

พลังงำนและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง

2.00

2.00

99.60

99.60

1,992

1,992

101

6,947

6,947 1,206

6,947

1,992

-

4,955

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ
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เงินลงทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562

2561

พันบาท พันบาท พันบาท
5,419

4,955

157 1,992
5,576

6,947

1,992
1,992

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

9. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ ง

และ

อำคำร

เครื่องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

33,858,084.16

90,775,208.26

6,148,211.21

เพิ่มขึน้

43,068.60

51,932.71

ลดลง

-

รวม

ราคาทุน
ยอดตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61

ตัดทรัพย์สินเสียหำย/เลิกใช้

-

130,781,503.63
95,001.31

(3,790,783.27)

(3,706,495.33)

(7,497,278.60)

-

-

(18,235,425.36)
105,143,800.98

(18,235,425.36)
15,665,727.40

87,036,357.70

2,441,715.88

(21,883,855.37)

(83,514,549.50)

(5,673,712.09)

(111,072,116.96)

(3,312,025.94)

(3,603,709.81)

(53,917.75)

(6,969,653.50)

-

3,209,842.51

3,285,931.99

6,495,774.50

ตัดทรัพย์สินเสียหำย/เลิกใช้

13,208,639.80

-

ยอดตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค 62

(11,987,241.51)

31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

รำคำทุนตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค.61
เพิ่มขึน้
ลดลง

-

13,208,639.80

(83,908,416.80)

(2,441,697.85)

(98,337,356.16)

11,974,228.79

7,260,658.76

474,499.12

19,709,386.67

3,678,485.89

3,127,940.90

18.03

6,806,444.82

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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รายงานประจ�ำปี 2562

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ส่วนปรับปรุ ง

เครื่องตกแต่งอุปกรณ์
และ

อำคำร

เครื่องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

33,858,084.16

90,619,695.65

6,148,211.21

เพิ่มขึน้

43,068.60

51,932.71

ลดลง

-

รวม

ราคาทุน
ยอดตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61

ตัดทรัพย์สินเสียหำย/เลิกใช้

130,625,991.02

-

95,001.31

(3,790,783.27)

(3,706,495.33)

(7,497,278.60)

-

-

(18,235,425.36)
104,988,288.37

(18,235,425.36)
15,665,727.40

86,880,845.09

2,441,715.88

(21,883,855.37)

(83,438,613.61)

(5,673,712.09)

(110,996,181.07)

(3,312,025.94)

(3,572,871.82)

(53,917.75)

(6,938,815.51)

-

3,209,842.51

3,285,931.99

6,495,774.50

ตัดทรัพย์สินเสียหำย/เลิกใช้

13,208,639.80

-

ยอดตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62

(11,987,241.51)

31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

รำคำทุนตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
เพิ่มขึน้
ลดลง

-

13,208,639.80

(83,801,642.92)

(2,441,697.85)

(98,230,582.28)

11,974,228.79

7,181,082.04

474,499.12

19,629,809.95

3,678,485.89

3,079,202.17

18.03

6,757,706.09

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ใน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562

2561

2562

2561

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

3,708,930.05

4,881,704.02

3,708,930.05

4,881,704.02

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

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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สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำทุน :ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
ค่ำโปรแกรมบัญชี
รวม
หัก ค่ำตัดจ่ำยสะสม:
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
ค่ำโปรแกรมบัญชี

31 ธันวำคม 2561

เพิ่ม

ตัดจ่ำย

โอน

31 ธันวำคม 2562

24,243,892.77
36,380.00

-

(3,184,210.38)
-

-

21,059,682.39
36,380.00

24,280,272.77

-

(3,184,210.38)

-

21,096,062.39

(24,243,892.77)
(22,525.69)

(7,256.08)

3,184,210.38
-

-

(21,059,682.39)
(29,781.77)

(24,266,418.46)
รวม
ค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
13,854.31
บวก ค่ำลิขสิทธิ์ยงั ไม่ถงึ กำหนดตัดจ่ำย
13,854.31

(7,256.08)

3,184,210.38

-

(21,089,464.16)
6,598.23
6,598.23

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
รำคำทุน :ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
รวม
หัก ค่ำตัดจ่ำยสะสม:
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
รวม
ค่ำลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์สทุ ธิ
บวก ค่ำลิขสิทธิ์ยงั ไม่ถงึ กำหนดตัดจ่ำย

31 ธันวำคม 2561

เพิ่ม

ตัดจ่ำย

โอน

31 ธันวำคม 2562

24,243,892.77
24,243,892.77

-

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

-

21,059,682.39
21,059,682.39

(24,243,892.77)
(24,243,892.77)
-

-

3,184,210.38
3,184,210.38

-

(21,059,682.39)
(21,059,682.39)
-

ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562

ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

7,256.08
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7,256.08
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

2562

2561

-

-

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ท่ตี ดั จ่ำยหมดแล้วแต่ยงั มีระยะเวลำกำรใช้สิทธิ์คงเหลืออยู่เป็ นจำนวนเงิน (รำคำ
ทุนเดิม) 2.31 ล้ำนบำท และ 5.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัท ฯ ได้คำนวณกำไร (ขำดทุน ) สุท ธิ ทำงภำษี โดยกำรน ำรำยกำรที่ มิให้ถือ เป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วนที่ได้ร ับ กำร
ลดหย่อนหรือยกเว้นภำษี มำบวกหรือหักตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรแล้ว
บริษัทฯ คำนวณภำษี เงินได้ตำมประมวลรัษฎำกรสำหรับปี 2562 และ 2561 ในอัตรำร้อยละ 20 ของกำไร ส่วนบริษัทย่อย ใช้อตั รำ
ภำษีตำมประกำศของกรมสรรพำกรสำหรับกิจกำรเอสเอ็มอี
11.1 สินทรัพย์และหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมำ

-

1,640,207.20

-

376,108.64

-

-

-

(2,016,315.84)

-

-

-

-

ผลแตกต่ำงชั่วครำว เพิ่มขึน้ (ลดลง)

-

-

ยอดคงเหลือยกไป

-

-

ผลแตกต่ำงชั่วครำว เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เพิ่มขึน้ (ลดลง) จำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกั
ปรันบภัปรุย ง
ยอดคงเหลือยกไป
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมำ

11.2 สินทรัพย์และหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เกิดจำกรำยกำร ค่ำลิขสิทธิ์ตดั จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน และประมำณ
กำรสิทธิสะสมคะแนน ซึ่งเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ินกับฐำนภำษี ของสินทรัพย์
และหนีส้ ิน ตำมรำยละเอียดดังนี ้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บำท
มูลค่ำ (บำท)
ตำมบัญชี
-

ลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
ภำระผูกพันผลประโยชน์
6,905,231.00
พนั
กงำนพนักงำน
ประมำณกำรสิ
ทธิสะสมคะแนน 1,384,453.76

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ตำมฐำนภำษี
46,967.23

ผลต่ำงชั่วครำว
46,967.23
¤

ภำษี
20%

สินทรัพย์
9,393.45

หนีส้ ิน
-

-

6,905,231.00

20%

1,381,046.20

-

-

1,384,453.76

20%

276,890.73

-

1,667,330.38

-

รวม
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บำท
มูลค่ำ (บำท)
ลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์
ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนั
กงำนพนักงำน
ประมำณกำรสิ
ทธิสะสมคะแนน

อัตรำ

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ตำมบัญชี
-

ตำมฐำนภำษี
331,476.60

ผลต่ำงชั่วครำว
331,476.60

ภำษี
20%

สินทรัพย์
66,295.32

หนีส้ ิน
-

5,920,221.00

-

5,920,221.00

20%

1,184,044.20

-

2,251,640.50

-

2,251,640.50

20%

450,328.08

-

1,700,667.60

-

รวม

11.3 กำรกระทบยอดภำษีเงินได้ตำมบัญชีกบั ภำษีเงินได้ตำมแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

งบกำรเงินรวม
ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
หัก : รำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี –
ทรัพย์สลูินกหนีฝ้ ำกขำย

-

-

-

-

ลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์

-

-

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

-

-

ประมำณกำรสิทธิสะสมแต้ม

-

-

รวมรำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

-

-

-

-

-

-

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

งบกำรเงินรวม
ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
หัก : รำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี –
ทรัพย์สลูินกหนีฝ้ ำกขำย

-

-

ลิขสิทธิ์เพลงและภำพยนตร์

225,853.09

225,853.09

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

928,199.63

928,199.63

ประมำณกำรสิทธิสะสมแต้ม

486,154.48

รวมรำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

-26-

137

1,640,207.20

486,154.48
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-

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

11.4 ภำษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562

2561

2562

2561

- หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ี -

-

-

-

-

- แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-

-

-

-

-

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี- สุทธิ

-

-

-

-

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับ - ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษี และขำดทุนทำงภำษี ท่ียงั ไม่ได้ใช้ ซึง่ ไม่ได้รบั รู เ้ ป็ น
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เนื่องจำกฝ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังไม่มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีดงั กล่ำวมำใช้ประโยชน์
12. สิทธิการเช่า - สุทธิ
บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

184,860,358.50

ณ วันที่

เพิ่ม

ลด

เสียหำย/เลิกใช้

31 ธันวำคม 2562

-

(7,507,838.00)

(41,655,300.00)

135,697,220.50

7,507,838.00

27,163,037.55

(107,494,043.91)

(14,492,262.45)

28,203,176.59

(135,064,993.08)

(7,099,926.38)

49,795,365.42

(7,099,926.38)

สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ

ตัดทรัพย์สิน

-

ค่ำสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
สิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย

2562

2561

7,099,926.38

7,646,735.34

ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่เช่ำ ในศูนย์กำรค้ำ 2 แห่ง ซึ่งเป็ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ 1 แห่ง และสิทธิกำรเช่ำ
ระยะยำวที่ครบกำหนด 1 แห่ง และได้ปรับปรุ งบัญชี รำคำทุนของสิทธิกำรเช่ำกับค่ำตัด จำหน่ำยสะสมจำนวนเงิน 11,914,848.00 บำท
เท่ำกัน
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ในเดือนตุลำคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด 1 แห่ง
ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด 1 แห่ง
13. เจ้าหนีอ้ ่นื
เจ้ำหนีอ้ ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนีอ้ ่ืน

2,544,251.88
2,468,280.75

2,984,002.89
2,494,201.84

2,399,942.26
2,460,232.38

2,880,070.65
2,434,451.84

ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

28,520.87

36,880.65

28,520.87

36,880.65

5,041,053.50

5,515,085.38

4,888,695.51

5,351,403.14

รวม
14. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ต้นปี
จ่ำยชำระ

7,552,000.00
(945,661.12)

8,500,000.00
(948,000.00)

7,552,000.00
(945,661.12)

8,500,000.00
(948,000.00)

ยอดคงเหลือ สิน้ ปี
หัก เงินกูร้ ะยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

6,606,338.88
(948,000.00)

7,552,000.00
(948,000.00)

6,606,338.88
(948,000.00)

7,552,000.00
(948,000.00)

5,658,338.88

6,604,000.00

5,658,338.88

6,604,000.00

สุทธิ

เงิ น กู้ยื ม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิน ดังกล่ ำวเป็ น กำรกู้โดยมี ห ลัก ประกัน เป็ น สิ ท ธิ ก ำรเช่ำ และบริก ำร มูล ค่ำ 14,350,000.00 บำท
ระยะเวลำกำรกู้ 10 ปี อัตรำดอกเบีย้ ระหว่ำง MLR-1 ถึง MLR
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม

บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

5,950,933.00
954,397.00

4,671,598.16
1,279,334.84

5,920,221.00
985,010.00

6,905,330.00

5,950,933.00

6,905,231.00

4,640,998.16
¤1,279,222.84
¤
5,920,221.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ ต้นปี
ผลประโยชน์ที่จำ่ ยแล้ว
ต้นทุนบริกำรปั จจุบนั และดอกเบีย้
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร- ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ สิน้ ปี
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ค่ำใช้จ่ำยที่รบั รู ใ้ นงบกำไรขำดทุนสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562

2561

2562

2561

ต้นทุนบริกำรปั จจุบนั

841,606.83

1,167,718.80

865,763.83

1,167,610.80

ต้นทุนดอกเบีย้

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

ข้อสมมุตหิ ลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
ร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ

2.27
5.00
0 - 60.00*
TMO2008**

31 ธันวำคม 2561

2.27
5.00
0 - 60.00*
TMO2008**

* ขึน้ อยู่กบั อัตรำถัวเฉลี่ยของกลุ่มอำยุพนักงำน
** อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2551 ประเภทสำมัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุตหิ ลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็ นดังนี ้
ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่นำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ได้แก่ อัตรำคิดลด อัตรำกำรเพิ่มขึน้
ของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำข้อสมมุตอิ ่ืนไม่เปลี่ยนแปลง ซึง่ ผลกระทบของกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมุตทิ ่เี กี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้นที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี ้
- ถ้ำอัตรำคิดลดเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง 0.32 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้ 0.36 ล้ำนบำท)
- ถ้ำอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือนเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะเพิ่มขึน้ 0.43 ล้ำนบำท (ลดลง 0.39
ล้ำนบำท)
- ถ้ำพนักงำนอำยุยืนขึน้ (สัน้ ลง) 1 ปี ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะเพิ่มขึน้ 0.03 ล้ำนบำท (ลดลง 0.03 ล้ำนบำท)
ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนได้คำนวณโดยกำรใช้วิธีเดียวกัน
กับที่คำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่รบั รู ใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงำนโดยมีสำระสำคัญ
คือกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำชดเชยให้กบั ลูกจ้ำงที่ทำงำนตัง้ แต่ 20 ปี ขึน้ ไปให้ได้ค่ำชดเชยอัตรำใหม่จำกเดิม 300 วัน เป็ น 400 วัน โดยได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับผลประโยชน์พนักงำนของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่ำวที่
คำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ไม่มีผลแตกต่ำงจำกภำระผูกพันที่บริษัทฯ ได้บนั ทึกแล้ว
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16. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกค้ำที่มีบตั รสมำชิก โดยกำรเปลี่ยนแปลงของประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี
บวก ประมำณกำรเพิ่มขึน้ ระหว่ำงปี

31 ธันวำคม 2562
2,409,255.80
1,439,198.40

31 ธันวำคม 2561
2,600,927.00
2,569,385.00

หัก จำนวนเงินที่ใช้สิทธิระหว่ำงปี

(220,783.00)

(434,150.00)

(2,146,305.20)

(2,326,906.20)

1,481,366.00

2,409,255.80

จำนวนเงินของคะแนนที่หมดอำยุ
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ ปี
17. ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

17.1 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
ก. อนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 2,434,129,151 บำท (สองพันสี่รอ้ ยสำมสิบสี่ลำ้ นหนึ่งแสนสองหมื่นเก้ำพัน
หนึ่งร้อยห้ำสิบเอ็ด) จำกเดิม 3,311,880,336 บำท (สำมพันสำมร้อยสิบเอ็ดล้ำนแปดแสนแปดหมื่นสำมร้อยสำมสิบหก) เป็ น
877,751,185 บำท (แปดร้อ ยเจ็ ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่ นหนึ่งพันหนึ่งร้อ ยแปดสิบห้ำ) โดยตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยังมิได้
ออกจำหน่ำยจำนวน 2,434,129,151 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
ข. อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 692,583,728 บำท (หกร้อยเก้ำสิบสองล้ำนห้ำแสนแปดหมื่นสำมพัน เจ็ด
ร้อ ยยี่ สิ บ แปด) จำก 877,751,185 บำท (แปดร้อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด ล้ำ นเจ็ ด แสนห้ำ หมื่ น หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้อ ยแปดสิ บ ห้ำ ) เป็ น
1,570,334,913 บำท (หนึ่ ง พั น ห้ำ ร้อ ยเจ็ ด สิ บ ล้ำ นสำมแสนสำมหมื่ น สี่ พั น เก้ำ ร้อ ยสิ บ สำม) โดยออกหุ้น สำมัญ จ ำนวน
692,583,728 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
17.2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000
บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำท) จำกเดิม 1,570,334,913 บำท (หนึ่งพันห้ำร้อยเจ็ดสิบล้ำนสำมแสนสำมหมื่นสี่พนั เก้ำร้อยสิบสำมบำท)
เป็ น 1,470,334,913 บำท (หนึ่งพันสี่รอ้ ยเจ็ดสิบล้ำนสำมแสนสำมหมื่นสี่พนั เก้ำร้อยสิบสำมบำท) โดยกำรตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยัง
มิได้นำออกจำหน่ำย จำนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท และได้จดทะเบียนกำรลดทุนต่อกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2558
17.3 เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชณ์ จำนวน 100
ล้ำนหุน้ มูลค่ำ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ในรำคำขำยหุน้ ละ 1.37 บำท
17.4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชณ์ จำนวน 2,499
หุน้ มูลค่ำ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ในรำคำขำยหุน้ ละ 1.00 บำท
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ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน ทุนที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วดังนี ้
จำนวนหุน้
(พันหุน้ )

รำยกำร
หุ้นสามัญจดทะเบียน
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2560
1 มกรำคม 2561
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
หุ้นสามัญทีอ่ อกชาระแล้ว
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2560
1 มกรำคม 2561
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562

จำนวนเงิน
(พันบำท)

3,311,880
1,470,335
1,470,335
1,470,335
1,470,335
1,470,335

3,311,880
1,470,335
1,470,335
1,470,335
1,470,335
1,470,335

877,751
977,751
977,751
977,751
977,754
977,754

877,751
977,751
977,751
977,751
977,754
977,754

ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)
มูลค่ำหุน้
(พันบำท)
415,519
448,579
448,579
448,579
448,579
448,579

18. ใบสาคัญแสดงสิทธิซอื้ หุ้น
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีมติท่สี ำคัญ ดังต่อไปนี;้
ก. อนุมตั ิให้กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (MPG-W1) รวมจำนวนไม่เกิน 292,583,728 หน่วย เพื่อ
ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 3
หุน้ สำมัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 292,583,728 หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
คำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ให้ตดั เศษดังกล่ำวทิง้ ทัง้ จำนวน โดยรำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ เท่ำกับ 1.00 บำทต่อหุน้
ข. อนุมตั ิให้กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 2 (MPG-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย เพื่อ
ตอบแทนให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพำะเจำะจง โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯในอัตรำส่วน 3 หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ตอ่ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ รวมจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย กรณี มีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือ จำกกำรคำนวณ
ตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ให้ตดั เศษดังกล่ำวทิง้ ทัง้ จำนวน โดยรำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
เท่ำกับ 2.10บำทต่อหุน้
ต่อมำวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 มีมติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ
รุ น่ ที่ 2 (MPG-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย
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ณ วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2561 มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้แล้วและไม่ใช้สิทธิ ดังนี;้
จำนวนหน่วย
MPG-W1
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจดั สรรแล้ว
หัก : ใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สำมัญแล้ว

292,581,561

จนถึง วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2561

(2,499)

คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช้สิทธิ

292,579,062

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3 ปี

อัตรำกำรใช้สิทธิ (หน่วย : หุน้ )

1:1

รำคำใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สำมัญ 1 หุน้

1 บำท

วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ครัง้ แรก

30 พ.ย. 58

วันที่สดุ ท้ำยในกำรใช้สิทธิ

1 มิ.ย. 61

19. การกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย

(พันบำท)

ถ่วงนำ้ หนัก(พันหุน้ )

กำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)

2562

2561

2562

2561

2562

2561

(44,776)

(65,306)

977,754

977,752

(0.046)

(0.067)

-

-

-

-

-

-

(44,776)

(65,306)

977,754

977,752

(0.046)

(0.067)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลด ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน 292,581,561 หน่วย
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กำไร(ขำดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
(สมมุตวิ ำ่ มีกำรแปลงหุน้ สำมัญเทียบเท่ำ
เป็ นหุน้ สำมัญ)
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งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย

(พันบำท)

ถ่วงนำ้ หนัก(พันหุน้ )

2562

2561

2562

กำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)

2561

2562

2561

977,752

(0.050)

(0.074)

-

-

-

977,752

(0.050)

(0.074)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลด ใบสำคัญแสดงสิทธิ

(48,571)

จำนวน 292,581,561 หน่วย
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

-

(72,541)

977,754

-

-

กำไร(ขำดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
(สมมุตวิ ำ่ มีกำรแปลงหุน้ สำมัญเทียบเท่ำ
เป็ นหุน้ สำมัญ)

(48,571)

(72,541)

977,754

20. สินทรัพย์ทเี่ ป็ นหลักประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 บริษั ท ฯ มี เงิน ฝำกธนำคำร จ ำนวน 2.26 ล้ำนบำท และ 2.24 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ เป็ น
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยสำคัญ ๆ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จำแนกตำมลักษณะได้ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

2562

2561

2562

2561

(31,715,070.55)

(28,460,389.56)

(31,856,573.35)

(35,042,343.34)

(78,969,742.43)

(136,185,365.61)

(79,157,997.96)

(139,072,803.51)

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน (ไม่รวมค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ ริหำร)

28,749,340.44

36,025,116.59

28,541,832.44

35,795,928.74

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี

14,076,835.96

15,412,708.65

14,038,741.89

15,374,614.58

ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้อปุ กรณ์

4,043,203.51

406,238.06

4,043,203.51

406,238.06

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย

4,141,783.24

9,282,146.13

3,982,196.60

8,446,857.42

19,845,638.56

26,249,622.21

19,649,309.99

26,044,100.88

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรู ป
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรู ป

ค่ำเช่ำและบริกำร

144
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22. ภาระผูกพัน
สัญญำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนใหญ่ และ คลังสินค้ำ
เมื่ อ วัน ที่ 20 เมษำยน 2559 บริษัท ฯ ได้ล งนำมในสัญ ญำเช่ำ พื น้ ที่สำนักงำนใหญ่ และ คลังสินค้ำ และค่ำบริกำร จำกบริษัท ที่
เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ง หนึ่ง (บริษัท ปิ ยวรรพ์ทำ จำกัด) กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สำมำรถขยำยระยะเวลำเช่ำ ได้ค รำวละ 3 ปี โดย
เริ่ม คิด ค่ำ เช่ำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559 อัต รำค่ำ เช่ำ และบริก ำร 390 บำทต่อ ตำรำงเมตร คิด เป็ น จำนวนเงิน ค่ำ เช่ำ และ
บริก ำรเดือ นละ 335,400.00 บำท อัต รำค่ำ เช่ำ และบริก ำรดัง กล่ำ วอ้ำ งอิ ง จำกรำคำประเมิน ของผู ้ป ระเมิน อิส ระในบัญ ชี ผู้
ประเมิน ฯ ของสำนัก งำน ก.ล.ต. สองรำย และได้ร ับ ควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรของ
บริษัทแล้ว
ต่อ มำเมื่ อ ครบกำหนดสัญ ญำเช่ำ (วัน ที่ 30 เมษำยน 2562) บริษัท ฯ ได้ต่อ สัญ ญำเช่ำ ดัง กล่ำ วออกไปอี ก 3 ปี อัต รำค่ำ เช่ ำ คง
เดิม ครบกำหนดในวันที่ 30 เมษำยน 2565
นอกจำกนี ้ บริษ ัท ย่อ ยแห่ง หนึ่ง ได้เ ช่ำ พื น้ ที่ บ ำงส่ว นจำกบริษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ดัง กล่ำ วในอัต รำเดีย วกัน กับ บริษัท คิด เป็ น
จำนวนเงินค่ำเช่ ำและค่ำ บริกำรเดือ นละ 128,700.00 บำท
1 มกรำคม 2561 บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย ได้คืน พื น้ ที่ จำนวน 37 ตำรำงเมตร และ 293 ตำรำงเมตร ตำมลำดับ คงเหลื อ
จำนวนเงินค่ำเช่ ำและค่ำ บริกำรต่อ เดือ น 320,970.00 บำท และ 14,430.00 บำท ตำมลำดับ
สัญญำเช่ำพืน้ ที่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มี สัญ ญำเช่ำพื น้ ที่รวม 10 สัญ ญำ มี อำยุสัญ ญำระหว่ำง 1 – 17 ปี สิน้ สุดในเดือ น
กันยำยน 2579 ค่ำเช่ำ-ค่ำบริกำร รวมของสำนักงำนใหญ่ คลังสินค้ำ และสำขำ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
จำนวน 19.84 ล้ำนบำท และ 26.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สัญญำเช่ำดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย ค่ำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนใหญ่ และสำขำ มีคำ่ เช่ำขัน้ ต่ำจำแนกตำมระยะเวลำ ดังนี ้
จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)
ระยะเวลำ
บริษัทย่อย
บริษัทฯ
ไม่เกิน 1 ปี
0.19
14.63
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.43
24.87
มำกกว่ำ 5 ปี
6.88
ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่เช่ำ ในศูนย์กำรค้ำ 2 แห่ง ซึ่งเป็ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ 1 แห่ง และสิทธิกำรเช่ำ
ระยะยำวที่ครบกำหนด 1 แห่ง
ในเดือนพฤษภำคม, มิถนุ ำยน และพฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญำเช่ำระยะสัน้ และส่งคืนพืน้ ที่เช่ำในศูนย์กำรค้ำ 3 แห่ง
ในเดือนมีนำคม และเมษำยน 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญำเช่ำระยะสัน้ และส่งคืนพืน้ ที่เช่ำในศูนย์กำรค้ำ 2 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สัญญำเช่ำพืน้ ที่ในศูนย์กำรค้ำคงเหลือ 9 สัญญำ ซึ่งยังคงเปิ ดเป็ นร้ำนขำยสินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อย
8 สัญญำ (โดย 2 สัญญำได้แบ่งเป็ นพืน้ ที่ให้เช่ำช่วงบำงส่วน) ส่วนที่เหลือ 3 สัญญำ บริษัทฯ ได้ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่ำช่วง
ตำมระยะเวลำคงเหลือของสัญญำเดิม
ในเดือนตุลำคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด 1 แห่ง
ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด 1 แห่ง
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คดีควำม
ในเดือ น กันยำยน และตุลำคม 2562 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ในมูลหนี ค้ ่ำสินค้ำจำนวน 2 คดี ซึ่งต้นเงินดังกล่ำวปรำกฏอยู่งบ
กำรเงิน ดังนี ้
1. ให้ชำระเงินจำนวน 1,738,929.85 บำท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,721,595.97 บำท นับถัดจำกวันฟ้อง
เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
2. ให้ชำระเงินจำนวน 2,865,753.00 บำท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,500,000.00 บำท นับถัดจำกวันฟ้อง
เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่งบกำรเงิน
ในเดือน มกรำคม 2563 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ในมูลหนีค้ ำ่ สินค้ำจำนวน 1 คดี ซึง่ ต้นเงินดังกล่ำวปรำกฏอยู่งบกำรเงิน ดังนี ้
ให้ชำระเงินจำนวน 621,974.97 บำท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 578,974.97 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้น
ไปจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัท ดำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ จำหน่ำย อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องสำอำง และกำรผลิต จำหน่ำยโสตทัศนะวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชนิด ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดี ยวคือในประเทศไทย ดังนั้น รำยได้ ก ำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่ แสดงในงบกำรเงินจึง
เกี่ยวข้องกับส่วนงำนธุรกิจ
24. การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัท มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จำกหนีส้ ินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำก ไม่มีธุรกรรมที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำดในอนำคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบีย้ เป็ นอัตรำในตลำด ซึง่ กลุ่มบริษัทคำด
ว่ำจะไม่มีควำมเสี่ยงที่เป็ นสำระสำคัญจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ เกิดจำกกำรที่ลูกหนีก้ ำรค้ำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในกำรให้สินเชื่อ ซึง่ จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำร
เงิน แก่กลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกในปั จจุบนั กลุ่มบริษัทขำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำที่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนีไ้ ด้ดี กลุ่มบริษัท
จึงไม่คำดว่ำจะได้รบั ควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนีจ้ ำกลูกหนีเ้ หล่ำนี ้ และควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของลูกหนี ้
กำรค้ำมีไม่มำก เนื่องจำกลูกหนีข้ องกลุ่มบริษัทฯกระจำยอยู่ในพืน้ ที่ท่ีแตกต่ำงกัน สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีของลูกหนีก้ ำรค้ำหลังจำกหักค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นมูลค่ำที่คำนึงถึงควำมเสี่ยงสูงสุดที่อำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดในกำรให้สินเชื่อดังกล่ำวแล้ว
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มูลค่ำยุตธิ รรม
ฝ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษัท เชื่อว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ส้ ินทำงกำรเงินจะไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับมูลค่ำตำม
บัญชี
25. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนีไ้ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563

ลงชื่อ .................................................... กรรมกำร
(นำงกิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจิตร)
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ุ ิ พิมลแสงสุรยิ ำ)
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house of lifestyle gadgets

gizmanlifestyle

www.gizmanlifestyle.com

multi-brand beauty store

stardustshops

www.stardust.co.th

20 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
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