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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังคงระมัดระวังในการด�ำเนินงาน และบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค�ำนึง
ถึงต้นทุนที่เหมาะสมและคุ้มค่า และให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการให้บริการในทุกสาขา
เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายโดยตรง นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ ได้เริ่มจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เช่น กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม แผ่นเกมส์ อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าแล้ว ยังเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อีกด้วย
ส�ำหรับการขยายสาขาใหม่นนั้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการขยายสาขาเฉพาะในท�ำเล และศูนย์การค้าทีม่ ศี กั ยภาพ มีกำ� ลังซือ้
สามารถสร้างผลก�ำไรได้ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการท�ำตลาดดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น (Application : mangpong) ให้สามารถครอบคลุมอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ได้ด้วย
ซึ่งถือเป็นการขยายช่องทางการขายให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
ปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับเป็นบวก โดยได้ด�ำเนินการเพิ่มทุน และการแปลงหนี้เป็นทุน ตามที่ได้รับการอนุมติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดี โดย
ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336 บาท และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 877,751,185 บาท และล่าสุด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ท�ำให้บริษัทฯ
บรรลุขอ้ ตกลงตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และธนาคารเจ้าหนีไ้ ด้ปลดภาระและคืนหลักประกันแก่บริษทั ฯ รวมถึงยกหนี้
ให้ จ�ำนวน 66,114,520.02 บาท โดยบริษทั ฯ จะรับรูก้ ำ� ไรจากการยกหนีจ้ ำ� นวน ดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ตามรายละเอียดที่ท่านจะได้รับทราบจากรายงานของผู้สอบบัญชี ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ จะยังคงระมัดระวังในการด�ำเนินงาน และการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ถือหุ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการด�ำเนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถ บริษทั ฯ ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนกับบริษทั ฯ ด้วยดีตลอด

(นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

Mrs. Kityajai Triakevijit
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
President and C.E.O.
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อ)

รายงานประจ�ำปี 2555

Mr. Chakkrit Parapuntakul
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

Mr. Narin Opamuratawongse
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

Chairman of Audit Committee
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee Director
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Tarate Poshyananda
นายธะเรศ โปษยานนท์

Mrs. Tasna Rodplotong
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

Audit Committee Director
กรรมการตรวจสอบ

Director
กรรมการ

Mr. Withoon Manomaikul
นายวิทูร มโนมัยกุล

Mr. Preecha Thampipop
นายปรีชา ธรรมพิภพ

Director
กรรมการ

Director
กรรมการ

Mrs. Rutchayathibp Kinkarchornmarnus
นางสาวรชยาทิพย์ กลิ่นขจรมนัส

Mrs. Thongyu Thawornskulchai
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย

Director
กรรมการ

Executive Director
กรรมการบริหาร

Miss Warisnalin Suphasanan
นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์

Mr. Kittisak Kaewseemuang
นายกิติศักดิ์ แก้วสีม่วง

Executive Director
กรรมการบริหาร

Executive Director
กรรมการบริหาร
5

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในนามของ ”มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม” ซึ่งมีการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ อันน�ำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ
อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยรับบริจาคโลหิต ลาดพร้าว 92
มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ
“น้อมเกล้าบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 80 พรรษา” เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน บริษัทฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
กิจกรรมภายใต้โครงการ เติมฝันปันรัก
มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม มุ่งเน้นการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่สังคม จึงจัดท�ำโครงการ “เติมฝันปัน
รัก” มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ได้จัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เติมฝันปันรัก 10
จัดท�ำโครงการจ�ำหน่ายเสื้อ “ห้องสมุดของหนู” เพื่อหารายได้สมทบในกิจกรรมโครงการ “แมงป่องเติมฝันปันรัก 10 ตอน
ห้องสมุดของหนู” ณ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม จ.นครสวรรค์ โดยเข้าไปจัดท�ำให้เป็นห้องสมุดต้นแบบ ในพื้นที่เขตการศึกษานครสวรรค์ เขต
3, ซ่อมแซมทาสี สนามเด็กเล่นให้มีชีวิตสดใสและสวยงาม, มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียน, มอบชุดเครื่องเขียนให้แก่น้องๆ
นักเรียนทุกคน รวมถึงนักเรียนในและแวกใกล้เคียงอีก 4 โรงเรียน, มอบเครื่องเล่นดีวีดี พร้อม แผ่นดีวีดีสาระความรู้ ให้แก่โรงเรียน,
มอบอุปกรณ์กีฬา, จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
เติมฝันปันรัก 11
จัดท�ำ “ห้องสมุดประชาชน” “Mangpong Knowledge Park” ภายใต้โครงการ “แมงป่องเติมฝันปันรัก 11” ให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของพนักงานและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า

เติมฝันปันรัก 12
จัดท�ำโครงการ “แมงป่องเติมฝันปันรัก 12 ตอนช้างช้างช้าง” ณ บ้าน ช. ช้างชรา จ.กาญจนบุรี ภายในกิจกรรม ได้ร่วมกันเข้า
ครัวท�ำอาหารเสริมให้ช้างชรา, อาบน�้ำช้าง, ให้อาหารช้าง รวมถึงการปลูกพืช ผัก ผลไม้ เพื่อเป็นอาหารให้ช้างต่อไป
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
เติมฝันปันรัก 13
จัดท�ำโครงการ “แมงป่องเติมฝันปันรัก13 ตอน แปลงตัวอย่างระบบเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชด�ำริ” โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรและบุคคลทั่วไป ท�ำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อให้ครัวเรือนมีความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ไปพร้อมกับการส่งเสริมและขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อไปสู่การปฏิบัติต่อไป

โครงการ “หนุนใจ จากใจ’’
มูลนิธแิ มงป่องปันน�้ำใจให้สงั คม ร่วมกับ คริสตจักรแห่งความรัก (Agape Baptist Church) จัดท�ำกิจกรรมต่อเนือ่ งภายใต้โครงการ
“หนุนใจ จากใจ” ให้แก่เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นประจ�ำทุกเดือน
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
วันเด็กแห่งชาติ ลาดพร้าว 92
มูลนิธแิ มงป่องปันน�ำ้ ใจให้สงั คม ร่วมกับบริษทั ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม
เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีจติ ส�ำนึกทีด่ ี และเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศต่อไป
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
ร่วมให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ
มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม ร่วมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส�ำนักงานเขต วังทองหลางในโครงการ
“แผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน” หมู่บ้านสะพาน
ด�ำ จ.ราชบุรี

รายงานประจ�ำปี 2555
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม ร่วมเข้าโครงการ “ครอบครัวเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยส�ำนักงานเขตวังทองหลาง
เป็นกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว , การแสดงดนตรี ,การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ , การตรวจสุขภาพ และการปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ผ้าป่าสมทบทุนการบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม” ให้แก่ มูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

รายงานประจ�ำปี 2555
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อ

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ถือลิขสิทธิ์และผู้จัดจ�ำหน่ายบลูเรย์ ดิสก์ แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ และแผ่นซีดีเพลง

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

59 ซอยลาดพร้าว 90 (ซอยปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0107546000440

Website

http://www.mangpong.co.th

โทรศัพท์

0-2514-7999

โทรสาร

0-2514-5500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 509,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 509,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 413,985,042 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 413,985,042 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยบริษทั ฯ ได้ทำ� การเพิม่ ทุน และแปลงหนีเ้ ป็นทุน ตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม
2556 ดังนั้น ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 3,311,880,336 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
3,311,880,336 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 877,751,185 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
877,751,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส�ำหรับหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 28
ธันวาคม 2555 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอ�ำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าว
มาเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะ
เฉพาะได้ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ งการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ หากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตาม
ที่เห็นสมควร และมีอ�ำนาจในการก�ำหนดราคาเสนอขายซึ่งจะต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจ�ำปี 2555
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง
:
		

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

:

0-2229-2800

Call Center

:

0-2229-2888

โทรสาร

:

0-2654-5642

E-mail

:

TSDCallCenter@set.or.th

Website

:

http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563

หรือ
นายสุมิตร ขอไพบูลย์		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885

ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
สถานที่ตั้ง
:
		

49/27 อาคารสีลมพลาซ่า
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

:

0-2234-1676, 0-2234-1678

โทรสาร

:

0-2237-2133

รายงานประจ�ำปี 2555
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

รายการ
2555

งบการเงินรวม
2554

2553

หนวย:พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2555
2554
2553

ปรับปรุงใหม

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
สวนของผูถือหุน
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดรวม
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรขั้นตน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อม
ราคาและคาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA)
กําไร (ขาดทุน)สุทธิ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
กําไรตอหุน (Basic)

รายงานประจ�ำปี 2555

ปรับปรุงใหม

683,884
713,055
413,985
(29,171)

362,982
399,638
413,985
(36,656)

435,227
493,612
413,985
(58,385)

373,227
711,290
413,985
(338,063)

359,686
703,715
413,985
(344,029)

437,674
798,373
413,985
(360,699)

525,736
552,454
324,682
211,182
201,054
16,589
42,518

529,051
549,564
314,303
201,433
214,748
33,828
72,972

559,826
978,110
479,991
238,883
79,835
257,292
307,174

525,736
544,176
324,682
199,015
201,054
20,479
44,627

529,051
543,734
314,303
196,000
214,748
33,432
70,604

532,915
742,885
479,991
225,164
52,924
35,787
82,332

7,485

22,947

148,546

5,966

17,888

(56,042)

40.59%
14.26%
4.18%
15.19%
(48.29)% (111.98)%
5.75%
22.83%
(10.90)
(8.45)
0.043
(0.135)

38.24%
1.10%
(1.75)%
1.63%
(2.10)
0.014

40.594%
3.29%
(5.08)%
4.49%
(2.05)
0.043

9.93%
(7.54)%
16.85%
(10.49)%
(2.21)
(0.135)

38.24%
1.35%
(22.74)%
1.43%
(24.44)
0.014
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รกิจ
ลัลักกษณะการประกอบธุ
ษณะการประกอบธุ
รกิจ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแตป 2524 เพื่อบริหารและจัดการรานคาปลีกสิ่งบันเทิงในนาม
“แมงปอง” ภายใตการกอตั้งและบริหารโดย คุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบานไดอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจถือครองลิขสิทธิ์เพื่อผลิตและจัด
จําหนายสินคาในรูปแบบบลูเรย ดิสก ดีวีดี และซีดี เปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรและเพลงเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ดังนี้




การถือครองลิขสิทธิ์ ผลิตและจําหนายภาพยนตร
ดําเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร โดยปจจุบันบริษัทฯ จัดซื้อลิขสิทธิ์ประเภท Second Run เพื่อนํามาผลิต
และจํ า หน า ยในรู ป แบบบลู เ รย ดิ ส ก และดี วี ดี ภายใต ต ราสิ น ค า “แมงป อ ง” เพื่ อ จํ า หน า ยเฉพาะที่ Shop
แมงปอง 40 สาขา เนื่องจากภาพยนตรดังกลาวยังมีความตองการซื้อจากลูกคาอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ ยัง
สามารถสามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม โดดเดน แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาด
ทั่วไป อีกดวย
การถือครองลิขสิทธิ์ผลิตและจําหนายเพลงสากล
บริษัทฯ จัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลจากผูผลิตชั้นนําในตางประเทศอยางตอเนื่องมานานมากกวา 10 ป มี
ลิขสิทธิ์เพลงที่ถือครองอยูกวา 10,000 เพลง และจัดซื้อเพิ่ม 200-250 เพลงตอป เพื่อนํามาผลิตเปนอัลบั้มเพลง
ในรูปแบบ ซีดี และวางจําหนายเพื่อรองรับเทศกาลตางๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป ภายใตแบรนด MAXX
MUSIC และจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่นําเพลงที่ไดรับความนิยมมาทําดนตรีแนวใหม และบันทึกเสียงคุณภาพ
ระดับ 24-Bit มาผลิตและจําหนายในรูปแบบซีดีแผนทอง ภายใตแบรนด HARMONIC ซึ่งก็ไดรับการตอบรับ
จากลูกคาเปนอยางดี

โครงสรางรายได
2555
จํานวน
ขายสินคา
- ขายสง
- ขายปลีก
รายไดคาเชาและบัตรสมาชิก
อื่นๆ
รวม

รายงานประจ�ำปี 2555

หนวย : ลานบาท
2553

2554

(ลานบาท)

สัดสวน
(%)

525.74

(ลานบาท)

สัดสวน
(%)

(ลานบาท)

สัดสวน
(%)

96.61%

529.05

97.30%

532.81

71.72%

1.34

0.24%

4.51

0.83%

33.19

4.47%

524.40

96.37%

524.54

96.47%

499.62

67.25%

15.89

2.92%

11.67

2.15%

4.19

0.57%

2.55

0.47%

3.01

0.55%

205.88

27.71%

544.18 100.00%
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จํานวน

543.73 100.00%

จํานวน

742.88 100.00%

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน (Home Entertainment) ที่มี
คุณภาพและทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งภาพยนตรและเพลงโดยการจัดหาลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของ
ลูกคาทุกๆ กลุมอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาผลิตเปนสินคาบันเทิงในรูปแบบตางๆ ที่มีความทันสมัย สอดคลองกับความนิยมของ
ตลาด และจัดจําหนายผานชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยใชสาขาของบริษัทฯ เปนชองทางหลักใน
การกระจายสินคาสูผูบริโภค และมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถใหขอมูลและแนะนํา
สินคาไดอยางถูกตองและตรงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท
สินค า ประเภทโฮมเอ็ นเตอรเ ทนเม นทซ อฟแวรยั ง คงเปน ที่ต อ งการของลูกค า และยั งสามารถสรา งยอดขายได
เนื่องจาก
• มีการปรับปรุงรูปแบบซอฟแวรที่ใหคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งทางดานภาพและเสียง จากแผนวีซีดี เปน แผนดีวีดี และ
ลาสุดเปนบลูเรย ดิสก
• ลูกคา มีค วามตอ งการซื้ อ เพื่อ การสะสม หรือ เปน ของที่ระลึกเพื่อ มอบใหแ กกั น โดยเฉพาะภาพยนตรคุณ ภาพ
ภาพยนตรที่ไดรางวัลจากการประกวดตางๆ
• ผูประกอบการใหความสําคัญในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และขยายชองทางการจําหนายสินคาผานตัวแทน
จําหนาย รานสะดวกซื้อ และซุปเปอรสโตร เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นและหาซื้อไดสะดวกขึ้น
• ราคาของสินคามีการปรับตัวลดลง จากการที่ผูประกอบการหันมาใชกลยุทธทางดานราคาเพื่อแกปญหาสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์
• เครื่องเลนแผนภาพยนตร มีแนวโนมราคาลดลงและมีใชในเกือบทุกครัวเรือน และในหลายครัวเรือนมีเครื่องเลน
มากกวา 1 เครื่อง
ทั้งนี้ขอ มูลสนับสนุนปจจัยเรื่องเครื่องเลนแผนดีวีดี และแผนบลูเรย วาตลาดเครื่องใชไฟฟาดังกลาว ในชว ง
3 ปที่ผานมามีการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะเครื่องเลนแผนบลูเรย คาดวายังคงเติบโตตอเนื่องในป 2556
ตารางแสดงจํานวนเครื่องเลนแผนดีวีดี และเครื่องเลนแผนบลูเรย ตั้งแตป 2553-2556 (ประมาณการ)
ประเภทผลิตภัณฑ
(Product Category )
เครื่องเลนดีวีดี (DVD Player)

จํานวนเครื่อง (Total market in Units)
2553
2554
2555
2556e
(2010)
(2011)
(2012)
(2013e)
2,900,000

2,900,000

2,440,000

2,200,000

32,000

71,500

101,000

130,000

รวม (Total)
2,932,000
2,971,500
2,541,000
แหลงที่มา: Suengamonpisuit, Tanawat (GfK Retail and Technology Thailand)

2,330,000

เครื่องเลน บลูเรย (Blu-ray Player)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
บริษัทฯ มีนโยบายในการดํารงความสามารถในการแขงขัน ดวยการขยายชองทางการจัดจําหนาย ขายปลีกผานสาขา
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงศักยภาพของทําเลที่ตั้ง และความสามารถในการทํากําไร การใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคา บริการ ตลอดจนความหลากหลายครบครันของสินคา จะสงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขัน
และดํารงความเปนผูนําในธุรกิจนี้ได
อุตสาหกรรมเพลง
ธุรกิจยังคงขยายตัว เนื่องจากผูประกอบการปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยการแบงหนวยงานที่รับผิดชอบตามแนว
เพลง เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูบริโภคทุกกลุม เปาหมาย และพัฒนา
ชองทางการใหบริการผานทางสื่อดิจิตอลตางๆ ดวยราคาที่คุมคามากขึ้น อีกทั้งยังใหความสําคัญในการจัดคอนเสิรตของ
ศิลปนที่ไดรับความนิยมในภูมิภาคตางๆ นอกจากนี้ยังสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับผูประกอบการตางชาติในการขยายตลาด
เพลงไทยไปยังตางประเทศ อาทิ จีน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต และประเทศในแถบยุโรป และอเมริกาเหนือ เปนตน
ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมเพลง ไดแก การละเมิดลิขสิทธิ์โดยนําผลงานเพลงไปดัดแปลงเลียนแบบ
แลวจําหนายในราคาถูก การทําสําเนาเพลงดวยตนเองโดยใชอุปกรณทางคอมพิวเตอรกระทําไดงาย พฤติกรรมและความนิยม
ของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กอใหเกิความไมแนนอนทางธุรกิจ
ปจจุบันผูประกอบการที่สําคัญในธุรกิจนี้ เชน Universal Music, Warner Music, BEC Tero Music, GMM Grammy
เปนตน
บริษัทฯ มีประสบการณในการจําหนายสินคาเพื่อความบันเทิงมากวา 30 ป โดยเฉพาะสินคาประเภทเพลงซึ่งถือเปน
สินคาชนิดแรกที่บริษัทฯ จัดจําหนาย และมีนโยบายในการดํารงความสามารถในการแขงขันดวยการจําหนายสินคาเพลงสากล
รวมฮิตภายใตตราสินคา MAXX MUSIC และ HARMONIC อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาผาน Shop
แมงปองทุกสาขา
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่ยง
ปัปจจจัยจัความเสี
ยความเสี
่ยง
ความเสี่ยงในการลงทุนลิขสิทธิ์
เนื่องจากรายไดจากการจําหนายสินคาลิขสิทธิ์แมงปอง ทั้งภาพยนตรและเพลงถือเปนรายไดหลักของ
บริษัทฯ โดยลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลงดังกลาวอาจทํารายไดนอยกวาที่ตั้งเปาหมายหรือคาดการณไวซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุน
ดั ง กล า วจึ ง มุ ง เน น ลงทุ น ในลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ ป น ที่ ต อ งการของลู ก ค า มี ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ส มเหตุ ส มผล สามารถให
ผลตอบแทนตอการลงทุน แกบริษัทฯ ไดอยางรวดเร็ว ยกเลิกการซื้อลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูงเกินกวาความสามารถใน
การสรางผลกําไร เปนผลใหลดความเสี่ยงลง ในขณะที่ยังคงจําหนายสินคาดังกลาวดวยการเปนผูคาปลีกผาน
Shop แมงปอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทําการโฆษณาประชาสัมพันธ สงเสริมการขายและจัดจําหนายสินคาให
ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ ผานสาขาและชองทางการจัดจําหนายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายไดและผลตอบแทน
จากการลงทุนในลิขสิทธิ์ดังกลาว
ความเสี่ยงจากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
ปญหาการลักลอบจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตร
และเพลงโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจําหนายแผนภาพยนตรและเพลงของบริษัทฯ ดวย โดยอาจทํา
ใหบริษัทฯ ตองเสียโอกาสทางธุรกิจในแตละป อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐและเอกชนไดมีการรณรงคตอตาน
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ เชน การรวมตัวกันของผูประกอบการเพื่อตอตานการจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
การรณรงคปลูกจิตสํานึกใหผูบริโภคซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองผานสื่อตางๆ ของหลายฝาย และในสวนของ
การปราบปรามนั้น ภาครัฐก็มีบทบาทในการปราบปรามที่ชัดเจนและตอเนื่องยิ่งขึ้น เชื่อวาปญหาดังกลาวนาจะ
มีแนวโนมที่ลดลงได ในสวนของบริษัทฯ นอกจากจะดําเนินนโยบายรวมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ แลว
บริษัทฯ ยังมุงเนนผลิตสินคาใหมีคุณภาพเพื่อสรางความแตกตางระหวางสินคาของบริษัทฯ กับสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม โดดเดน แตกตางจากที่วางจําหนายใน
ทองตลาดทั่วไป และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่องหลากหลาย รวมถึงการเขา
รวมกับ พันธมิตรและตัวแทนเจาของลิขสิทธิ์ เพื่อการปราบปรามผูละเมิดลิขสิทธิ์ การใหความรวมมือและ
สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหขอมูลชี้เบาะแส และสนับสนุนหนวยงานดังกลาวเพื่อจัดการกับสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์
ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน
แมในปจจุบันลูกคาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคสินคาประเภทโฮมเอนเตอรเทนเมนท
ซอฟแวร เปนสินคาประเภท Digital Content แตก็ยังมีลูกคากลุมใหญท่ีเปนกลุม Collector ซึ่งยังคงนิยมสินคา
ประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทอยู เนื่องจากมี Packaging ที่สวยงาม สามารถหยิบ จับตอง สัมผัสได สามารถ
เก็บเปนที่ระลึกหรือของสะสมได มีคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดกวา รวมถึงมีราคาที่คุมคาเมื่อเทียบกับ
คุณภาพที่ไดรับ
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ปัจจัยความเสี่ยง (ต่อ)
ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา
ณ สิ้นป 2555 บริษัทฯ มี Shop รวมทั้งสิ้น 40 สาขา กระจายอยูในศูนยการคาชั้นนําทั่วประเทศ ซึ่งสามารถ
ทํารายไดจากการจําหนายสินคาในป 2555 เปนจํานวน 524.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.75 ของรายได
รวม ทั้งนี้ในป 2555 บริษัทฯ มุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการใหบริการของ
จุดจําหนายของบริษัทฯ ที่มีอยูทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการเฝาติดตามยอดขายและ
ความสามารถในการสรางผลกําไรของแตละสาขาอยางใกลชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาประเภท
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท เชน กลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม แผนเกมส อุปกรณ
โทรศัพทมือถือ ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มความหลากหลายของสินคาแลว ยังเปนการขยายฐานลูกคากลุมใหม
อีกดวย สําหรับการขยายสาขาใหมนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาเฉพาะในทําเล และศูนยการคาที่มี
ศักยภาพ มีกําลังซื้อ สามารถสรางผลกําไรได
นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มีประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการมีสินคาที่มี
ความหลากหลายทั้งภาพยนตรและเพลงที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง และลิขสิทธิ์ของพันธมิตรทางการคา
รวมถึงการดําเนินการลดคาใชจายลงดวยมาตรการตางๆ บริษัทฯ จึงเชื่อวาจะสามารถสรางความเติบโตของ
ผลประกอบการใหกับบริษัทฯ ได
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
ที่ผานมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการดําเนินการและบริหารภายใตกลุมของนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปน
ผูกอตั้ง ผูถือหุนใหญ และเปนผูบริหารสําคัญที่ทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาจนถึงปจจุบัน
จึงมีความเสี่ยงจากการที่กลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ หรือออกจากการ
เปนผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม
เนื่องจากนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนผูกอตั้งบริษัทฯ และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจมานาน
กวา 30 ป แสดงใหเห็นถึงความผูกพันตอองคกร และความตั้งใจในการประกอบกิจการใหมีการเติบโต กาวหนา
อยางตอเนื่องในฐานะผูบริหารและผูถือ หุนใหญที่มีเสียงขางมากในกิจ การ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการจัด
โครงสรางองคกรที่เปนระบบและการจัดการใหมีลักษณะการดําเนินธุรกิจดวยการกระจายอํานาจใหผูบริหาร
อื่นๆ มีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจ
ความเสี่ยงกรณีมีผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูบริหารที่เปนผูถือหุนรายใหญ คือ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร (ผูบริหารและพนักงาน)
ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 จํานวน 292,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 33.27 ของจํานวนหุนที่
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไมถึง รอยละ 50 จึงไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ได
อยางไรก็ดี ถึงแมกลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียงคอนขางมาก
แตกลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณที่จะทําใหบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เปนอิสระและ
มีความโปรงใส ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ ไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีมาก” ในป 2551 และ
2552 จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย โดยได รั บ ความสนั บ สนุ น จาก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
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ปัจจัยความเสี่ยง (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” จาก
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ติดตอกันมาตั้งแตป
2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม+สมควรเปนตัวอยาง” (100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผล
ประจําป 2554 อยางไรก็ดีแมในป 2555 โครงการฯ จะไมไดประเมินบริษัทฯ เนื่องจากอยูในหมวดฟนฟูกิจการ
แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญประจําป โดยไดคะแนนจากการประเมินตนเองอยูใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งบริษัทฯ ยังถือเปนนโยบายที่จะรักษาระดับคุณภาพดังกลาวใหพนักงานและผูเกี่ยวของใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโ ครงสรางการจัดการอัน ประกอบดว ย
คณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งกรรมการในแตละ
คณะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน
ความเสี่ยงกรณีที่เกิดเพลิงไหม
บริษัทฯ มีคลังสินคาที่อยูในบริเวณเดียวกันกับสํานักงานใหญชวยใหเกิดความคลองตัวในการสงสินคาไป
ยัง สาขาและลู กค า แตใ นขณะเดีย วกั นก็ มีความเสี่ ยงในกรณี ท่ีเกิ ดอุ บัติ เหตุ เพลิง ไหม จ ะเกิ ดความสูญ เสี ย
มากกว า การที่ ค ลั ง สิ น ค า อยู แ ยกตั ว จากสํ า นั ก งานใหญ อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ได มี ม าตรการเตรี ย มพร อ ม
เพื่อถือปฏิบัติหากเกิดกรณีดังกลาว ดวยการติดตั้งกลองวงจรปด และมีเจาหนาที่เฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งจะทําใหสามารถสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได มีหมายเลขโทรศัพทหนวยงานสําคัญ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
ติดตั้งไวอยางชัดเจน เพื่อสามารถติดตอไดทันทีที่เกิดเหตุการณขึ้น รวมถึงมีอุปกรณถังดับเพลิงที่อยูในสภาพ
พร อ มใช ง านติ ด ตั้ ง ไว ใ นตํ า แหน ง ที่ ส ามารถหยิ บ ใช ง านได ส ะดวก เพื่ อ แก ไ ขสถานการณ เ บื้ อ งต น ได ทั น ที
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทําประกันอัคคีภัยในวงเงินที่พอเพียงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร โดยมี Shop กระจายอยูทั่วประเทศ
เปนจํานวนมาก และสินคาที่จําหนายมีขนาดเล็กจึงมีความเสี่ยงในการสูญหายของสินคาได เชนเดียวกับธุรกิจ
คาปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก ดวยการเฝาระวัง
โดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดใหมีการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในทุกสาขา และมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ
เฝาระวังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทีมตรวจนับสินคาเขาตรวจนับสินคาทุกสาขา
อยางนอยสาขาละ 8 ครั้งตอป ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มความแมนยําในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือแลว
ยังเปนการกระตุนใหพนักงานสาขามีความระมัดระวังในการดูแลสินคามากขึ้นดวย
ความเสี่ยงในเรื่องสินคาลาสมัย
ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสินคาที่บริษัทฯ
จําหนายมีความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก จึงมีความเปนไปไดสูงที่อาจจะมีสินคาคางสต็อกและ
ไดรับความนิยมนอยลง ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการเรื่องดังกลาว ดวยการติดตามจํานวนสินคา
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คงเหลือ อยางใกลชิด โดยจะควบคุมจํา นวนสินคาคงเหลือ ใหเหมาะสมกับอายุสิทธิ์ที่เหลือ อยู บริษัท ฯ ให
ความสําคัญทั้งในดานการปองกันและดานการจัดการตอกรณีสินคาลาสมัยคางสต็อกจํานวนมาก ดวยการเฝา
ติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาอยางใกลชิด จัดใหมีเจาหนาที่เฝาติดตามยอดขายและทําการโอนยายสินคา
จากสาขาที่ไมไดรับความนิยมไปยังสาขาที่ลูกคานิยมซื้อ และในกรณีที่ยังคงมีสต็อกสินคาที่ไมไดรับความนิยม
เหลืออยูก็จะนํามาจัดรายการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ อยางไรก็ดี เนื่องจากสินคาที่บริษัทฯ จําหนายมี
ความแตกตางจากสินคาทั่วไป กลาวคือ เปนสินคาที่ลูกคานิยมซื้อเพื่อเก็บสะสมและในบางรายการจะมีคุณคา
มากขึ้นหากมีอายุมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะนําสินคารายการที่มีลักษณะดังกลาวมาทําการสื่อสารใหลูกคา
ทราบเกี่ยวกับคุณคา หรือ รางวัลตา งๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณ ฑใหมีคุณคาและ
สวยงามมากขึ้น ซึ่งสามารถสรางความสนใจและไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนของบริ ษั ท ป อ งทรั พ ย จํ า กั ด (มหาชน) แต ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ
ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน นางทั ธ นา รอดโพธิ์ ท อง กรรมการอิ ส ระ และ นางสาววริ ศ ร น ลิ น สุ ภ าสนั น ท
กรรมการบริหาร เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในการ
ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และไมขัดตอ
ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
ใหกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปดโอกาสให
ผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา มายังบริษัทฯ เพื่อให
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งเปนผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฎิบัติหนาที่
อยางเต็มที่ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “การจัดการ”
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยาง
เหมาะสมแลวและไดรายงานผลการประชุมทุกครั้งใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบทุกครั้ง

(นายนรินทร โอภามุรธาวงศ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
โครงสรางการถือหุน
ผูถือหุน
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นางกิตติ์ยาใจ
2. บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด
3. นายอารีย
4. นายทวีฉัตร
5. นายอดุลยชัย
6. นายจักรพงษ
7. นายชูเกียรติ
8. นายสุทธิพจน
9. นายกูเกียรติ
10.นางสาวปรมาภรณ
อื่น ๆ

ตรีเอกวิจิตรและครอบครัว \1
อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
พุมเสนาะ
จุฬางกูร
อารยาภิวัฒน
สุธีสถาพร
รุจนพรพจี
อริยสุทธิวงศ
พัชรนฤมล
ปวโรจนกิจ

รวม

วันที่ 15 มีนาคม 2556
จํานวนหุน
408,567,356
44,500,750
27,500,000
25,000,000
25,000,000
23,360,000
20,500,000
20,000,000
19,137,500
18,400,000
245,785,479
877,751,185

รอยละ
46.55%
5.07%
3.13%
2.85%
2.85%
2.66%
2.37%
2.28%
2.18%
2.10%
28.00%
100.0%

หมายเหตุ
1. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร และครอบครัว ประกอบดวย
1.1 นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ถือหุนจํานวน 292,000,000 หุน หรือรอยละ 33.27
1.2 นางสาวณลันรัตน นันทนนส ถือหุนจํานวน 112,567,356 หุน หรือรอยละ 12.82
1.3 นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ ถือจํานวน 4,000,000 หุน หรือรอยละ 0.46

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายในการจายปนผลทุกๆ ป ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดใน
การใชเงินจํานวนนั้นๆ และการจายปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ และตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 40. กําหนดไววา “หามมิใหบริษัทแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปนผลจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูมิใหจายเงินปนผลใดๆ”
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ซึ่งแตงตั้ง
โดยคณะกรรการบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน โดยมีรายนามและจํานวนการ
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ

จํานวนการ
จํานวน
เขารวม
เวลาที่
ประชุม /
เขารวม
จํานวนการ
ประชุม
ประชุม
(รอยละ)
(ครั้ง)

ตําแหนง

จํานวนบริษัท
จดทะเบียนอืน่
ที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการ

5/5

100

-

2. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ

5/5

100

1

3. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

กรรมการอิสระ

4/5

80

-

4. นายธะเรศ
5. นางทัธนา

โปษยานนท
รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

4/5

80

-

5/5

100

-

6. นางสาวรชยาทิพย

วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ

5/5

100

-

7. นายวิทูร

มโนมัยกุล

กรรมการ

5/5

100

1

8. นายปรีชา

ธรรมพิภพ

กรรมการ

5/5

100

-

9. นางทองอยู

ถาวรสกุลชัย

กรรมการ

5/5

100

-

10. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

5/5

100

-

11. นายกิติศักดิ์

แกวสีมวง

กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
และ เลขานุการบริษัทฯ
กรรมการ

5/5

100

-
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
ทั้ง นี้ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1/2554 เมื่ อวั นที่ 28 กุ มภาพั นธ 2554 ไดพิ จ ารณากํ า หนดคุ ณ สมบั ติข อง
กรรมการอิ สระ เพื่อ ให เ ป น ไปตามกฎเกณฑ ข องสํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั กทรั พ ย แ ละตลาดหลั กทรั พ ย (ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ฉบับประมวล) และเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวใน“คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระตามเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดแนวทางไว คือ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย
ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
คําวา “หุนสวน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทาง
วิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอนผันได หากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการอิสระดังกลาว
โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจําป และในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
(ก) ลั กษณะความสั มพั นธ ทางธุ รกิ จ หรื อ การให บริ การทางวิ ชาชีพ ที่ ทํา ให บุ คคลดั งกลา ว มีคุ ณ สมบัติ ไ ม เป นไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยมิใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแต
ในเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ไดอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับบริษัทฯ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบ
รวมกิจการ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงและการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กําหนด
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4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานการสอบบัญชีที่เชื่อถือได
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน โดยจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
5. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล
6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางเหมาะสม
7. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร
เลขานุการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท
กรรมการ ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ ทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ ที่
ลาออก โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานที่ถูกตอง และสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี
2. ดูแลและติดตามใหคณะกรรมการ และฝายจัดการมีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใหคณะกรรมการทราบ

3. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

4. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
5. จัดทําและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัด
ประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม
ผูถือหุน
6. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ
7. สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ และผูมีสวนไดเสีย
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวยนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อและประทับตรา
บริษัท หรือ นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท\1

หมายเหตุ
1. เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทานลวนแตมี
ความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน นอกจากนี้ยังเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมี
รายนามและจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
จํานวน
การ
เขารวม
ประชุม /
จํานวน
การประชุม
(ครั้ง)

จํานวน
เวลาที่
เขารวม
ประชุม
(รอยละ)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

100

2. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

กรรมการตรวจสอบ

3/4

75

3. นายธะเรศ

โปษยานนท

กรรมการตรวจสอบ

4/4

100

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบไวดังนี้
1. ตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเปนอิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนด
และตอง
2.1 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
2.2 ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ตองมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งรายที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอ ที่จะสามารถทําหนาที่
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
5. ไมเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปฯผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายงานดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยตรง และตอ งรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ขอเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

รายงานประจ�ำปี 2555

30

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
คณะกรรมการบริหาร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555
ดังรายนามตอไปนี้

คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ยบุ ค คลผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 4 ท า น

รายนามคณะกรรมการบริหาร

ตําแหนง

จํานวน
การ
เขารวม
ประชุม /
จํานวน
การประชุม
(ครั้ง)
4/4

จํานวน
เวลาที่
เขารวม
ประชุม
(รอยละ)

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการบริหาร

100

2. นางทองอยู

ถาวรสกุลชัย

กรรมการบริหาร

4/4

100

3. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

กรรมการบริหาร

4/4

100

4. นายกิติศักดิ์

แกวสีมวง

กรรมการบริหาร

4/4

100

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้
1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น เพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 25
ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ทั้งนี้ว งเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเปนผูค้ําประกันหรือการชําระ
เงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงิน
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการ
เลิกจางพนักงานบริษัทฯ
5. มีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาประธานเจาหนาที่บริหาร
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ และไมรวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ซึ่งสวนใหญเปนกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามดังตอไปนี้
จํานวนการ
จํานวน
เขารวมประชุม เวลาที่
/ จํานวนการ เขารวม
ประชุม
ประชุม
(ครั้ง)
(รอยละ)

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตําแหนง

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

2. นายธะเรศ

โปษยานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

3. นางสาวรชยาทิพย

วิจิตรเวชการบุญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

ขอบเขตและหนาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดมีแผนการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุงเนนเพิ่มการ
ใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยงในแตละปจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ
อยางเหมาะสม
4. สงเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบรวมกันของ
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานเพื่อให
มั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับ
ใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร
6. รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการเพื่อทราบเปนประจํา
ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน

3 ทาน ซึ่งสวนใหญเปนกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมี
รายนามดังตอไปนี้
จํานวน
การ
จํานวน
เขารวม
เวลาที่
ประชุม /
เขารวม
จํานวน
ประชุม
การ
(รอยละ)
ประชุม
(ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

ตําแหนง

1. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2/2

100

2. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2/2

100

3. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2/2

100

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรร
หาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง
2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย เพื่อการปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายนามคณะผูบริหาร

ตําแหนง

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นางทองอยู
3. นางสาววริศรนลิน

ถาวรสกุลชัย
สุภาสนันท

4. นายกิติศักดิ์

แกวสีมวง

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน
ผูอํานวยการสํานักกรรมการ และ
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นางสาวณลันรัตน

นันทนนส

ผูอํานวยการกลุมงานขายและการตลาด

หมายเหตุ
ผูบริหารลําดับที่ 1-5 เปนผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร
ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้
1. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น เพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 15
ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเปนผูค้ําประกันหรือการชําระ
เงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว ทั้งนี้ วงเงิน
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิ จ ารณาและเสนอแนะแผนธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป และอํ า นาจการบริ ห ารงานให ค ณะ
กรรมการบริหาร
4. ดําเนินการ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล
ยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติแลว
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้ง นี้การมอบอํานาจ
ดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้นตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
และไมรวมถึงการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
การสรรหากรรมการและผูบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และอนุมัติขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง และ ทําหนาที่สรรหา คัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง แทนตําแหนงที่วางลง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเปนลําดับตอไปแลวแตกรณี
นอกจากนี้ ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพนจากตําแหนง และกรรมการซึ่งจะพนจากตําแหนง อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีก
ก็ได ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังนี้
1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการที่เขามาแทนเทานั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดกําหนดแนวทาง และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
โดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1. มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีประวัติการทํางานที่ดี ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจในการจัดการของหนวยงาน
4. มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเทเวลาใหบริษัทฯไดอยางเต็มที่
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น
รวมกันไมเกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย

บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และอยูใน
ระดับที่เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555
ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ในป 2555 บริษัทฯ จายคาตอบแทนในรูปแบบเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมใหแก
คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555 รวมจํานวน 11 ทาน มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทน
คาตอบแทน
คาตอบแทน
รายนาม
ตําแหนง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
(บาท : ป)
1. นางกิตติ์ยาใจ
ตรีเอกวิจิตร
ประธานกรรมการ
365,000
365,000
2. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

230,000

80,000

310,000

220,000

30,000

250,000

220,000

40,000

260,000

รอดโพธิ์ทอง
มโนมัยกุล
ธรรมพิภพ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

3. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

4. นายธะเรศ

โปษยานนท

5. นางทัธนา
6. นายวิทูร
7. นายปรีชา

150,000
150,000
150,000

-

150,000
150,000
150,000

8. นางสาวรชยาทิพย
9. นางทองอยู

วิจิตรเวชการบุญ
ถาวรสกุลชัย

กรรมการ
กรรมการ

150,000
150,000

-

150,000
150,000

10. นางสาววริศรนลิน
11. นายกิติศักดิ์

สุภาสนันท
แกวสีมวง

กรรมการ
กรรมการ

150,000
150,000

-

150,000
150,000

2,085,000

150,000

2,235,000

รวม

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ไมไดรับคาตอบแทน
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คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 4 รายแรกตอจากประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับขั้นเดียวกับผูบริหาร
รายที่ 4 รวมจํานวน 5 ทาน มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายการ

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม
(บาท)

เงินเดือน

5

5,327,833.25

โบนัส

5

417,000.00

- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2

73,525.00

- เงินสมทบประกันสังคม

4

25,200.00

- เงินรางวัลเปาขาย

1

104,375.00

- คาพาหนะ + โทรศัพท

-

-

คาตอบแทนอื่น

รวม
5,947,933.25
* คาตอบแทนไมรวมเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในป 2555 เทากับ 2.235 ลานบาท
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี -
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
ผังองคกรของ บริษัทปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมาอยางตอเนื่อง โดยมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวาง
คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูถือหุน ที่มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดวยการกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ อันจะนําไปสู
ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการที่
บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2551 และ 2552 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมิน
คุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มาตั้งแตป 2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม+สมควรเปนตัวอยาง”
(100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผลประจําป 2554 อยางไรก็ดีแมในป 2555 โครงการฯ จะไมไดประเมินบริษัทฯ เนื่องจากอยูใน
หมวดฟนฟูกิจการ แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญประจําป โดยไดคะแนนจากการประเมินตนเองอยูในระดับ
“ดีเยี่ยม”
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรใน
รายงานประจําปและสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเทียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 5 หมวด ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาไดรับการ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนใดๆ จากบริษัท สิทธิใน
การไดรับขอมูลขาวสารจากบริษัทอยางไมเลือกปฏิบัติ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการลงคะแนนเรื่องสําคัญๆ เปนตน
ดังนี้
1.1 จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ
รายวัน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบ
ทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให
เขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามา
แสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม
อยางนอย 1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ โดยมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดวยเจาหนาที่ และระบบ
คอมพิวเตอรที่เพียงพอ
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 บริษัทฯ จะนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ
ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน
1.2 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานกรรมการไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ
ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวม
ประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
1.3 ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ และโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ
อยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม กอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระ และ
ภายหลังการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูบริหารบริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจาก ผูถือหุนรายยอยจนเปนที่พอใจของผูถือหุน
ทุกราย
1.4 กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยที่รับผิดชอบเฉพาะ
เรื่องตางๆ จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของในวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย
1.5 จัดใหมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบที่สําคัญใหครบถวน รวมถึงการบันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแตละ
วาระใหถูกตองครบถวน ไวในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อ
ความโปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจนใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมสามารถรับทราบไดดวย
สําหรับในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในวัน
ศุกรที่ 28 ธันวาคม 2555 มีประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม โดยมีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช
บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผลคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ประธาน
ในที่ประชุมยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระจนเปนที่พอใจของผูถือหุน โดยได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมได
แจงใหทราบลวงหนา ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน ผูสอบบัญชี เขารวมประชุม
และมีเจาหนาที่ฝายกฎหมาย ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่เขารวมประชุมดังนี้
การเขารวมประชุมประจําป
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ประชุม
ประชุม
สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน

1. คุณกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

เขารวม

เขารวม

2. คุณจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เขารวม

เขารวม

3. คุณนรินทร

โอภามุรธาวงศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ไมไดเขารวม

ไมไดเขารวม

4. คุณธะเรศ

โปษยานนท

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

เขารวม

เขารวม
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การเขารวมประชุมประจําป
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ประชุม
ประชุม
สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน

5. คุณทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ

เขารวม

เขารวม

6. คุณรชยาทิพย

วิจิตรเวชการบุญ

กรรมการ

เขารวม

เขารวม

7. คุณวิทูร

มโนมัยกุล

กรรมการ

ไมไดเขารวม

เขารวม

8. คุณปรีชา

ธรรมพิภพ

กรรมการ

เขารวม

เขารวม

9. คุณทองอยู

ถาวรสกุลชัย

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน

เขารวม

เขารวม

10. คุณกิติศักดิ์

แกวสีมวง

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขารวม

เขารวม

11. คุณวริศรนลิน

สุภาสนันท

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
เลขานุการบริษัทฯ

เขารวม

เขารวม

โดยในการลงคะแนนในวาระการเลือกคณะกรรมการ สําหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จัดให
มีการลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และเพื่อใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนประจําปของสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหมีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น
เพื่อใหจํานวนหุน และคะแนนเสียงมีความแนนอน บริษัทฯ จึงหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับ
คะแนนจากบัตรลงคะแนนในหองประชุม บริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นดวย และไมเห็นดวยของวาระนี้ในหองประชุม เพื่อ
รวบรวมไวตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงกอนเมื่อครบแลว จึงจะเก็บบัตร
ลงคะแนนที่เห็นดวย นอกจากนี้มีการนําเสนอประวัติและวิสัยทัศนของผูที่ถูกเสนอชื่อใหที่ประชุมเลือกตั้งเขาเปนกรรมการในรูปแบบ
Power Point เปนรายบุคคลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดรับทราบ
สําหรับรายละเอียดสามารถดูไดจาก “รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” และรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555” ในเว็บไซตของบริษัทฯ www.mangpong.co.th และชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.6 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ สื่อสิ่งพิมพตางๆ
และเว็บไซตของบริษัทฯ
1.7 มีการเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการ
ดําเนินงานที่มีความโปรงใส และตรวจสอบได
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึง
ผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
2.1 กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบบัญชี สําหรับกรณีที่
มีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษในเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือขอกําหนดของ
บริษัทฯ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญ ผูถือหุนตอไป

โดยในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จํานวน 1 ครั้งเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน
2555 และมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ
2.2 ใหสิทธิผูถือหุนหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือ
หุน โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอยางชัดเจน และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาด
หลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน
2.3 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อ หลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไวอยางชัดเจน และ
ประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน โดยในที่
ประชุม บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวย
อนึ่ง สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2555 คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุม
และชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการเป น การล ว งหน า ก อ นการประชุ ม โดยกํ า หนดช ว งเวลารั บ เรื่ อ งตั้ ง แต วั น ที่
15 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555 และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการใหสิทธิดังกลาวในปนี้ ปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา
2.4 สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงอยางเทาเทียมกัน โดยการเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง เพื่อเปนทางเลือก
ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื่นเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดสงเปนการลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม
2.5 ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มวาระการประชุม
โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงคะแนน
ในแตละวาระการประชุม
2.6 สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกเปนแตละวาระเพื่อใหผูถือหุน
สามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อนําคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง
ที่ไดลงคะแนนไวลวงหนาแลวในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงคะแนนเสียงในหองประชุม
ในการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมา บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเฉพาะที่มีมติไมเห็นดวย เพื่อนําคะแนน
มารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดยประธานในที่ประชุมไดจัดใหมีการ
ชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม
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2.7 เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน บริษัทฯ ไดมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และจัดสงสําเนารายงานดังกลาว
ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงหามไมให
กรรมการผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณชน โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแตการ
ตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง
ทั้งนี้ในระหวางปที่ผานมา กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด โดยไมปรากฏวามีการเปดเผย
ขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ กอนที่งบ
การเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายนอกและภายใน อันไดแก ผูถือหุน
ลูกคา คูคาและเจาหนี้ คูแขง สังคม รวมถึงภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พนักงาน ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยที่จะสนับสนุนใหบริษัทฯ
สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนได
เสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่สําคัญไดดังนี้
3.1 ผูถือหุน บริษัทฯ บริหารงานดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่ และดวยความซื่อสัตย โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญกับการใหสารสนเทศแกผูถือหุนโดยไมเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ
มีขอกําหนดหามกรรมการและผูบริหารซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนการประกาศงบการเงิน ซึ่งในระหวางปที่ผานมา
กรรมการและผูบริหารไดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด แมบริษัทฯ จะอยูระหวางการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension)
หามซื้อหรือขายหลักทรัพย และอยูระหวางการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยการจัดทําแผนฟนฟู
กิจการ ก็ตาม
3.2 ลูกคา
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ถูกตองตาม
กฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการใหบริการที่ดีเยี่ยม โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยางถูกตอง
ครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาอยางจริงจังและ
สม่ําเสมอ
3.3 คูคาและเจาหนี้ บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงกับคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด
และดวยความซื่อสัตยสุจริต เปดโอกาสใหแกคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยอยูบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เปนธรรมของบริษัทฯ
และคูคา
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3.4 คูแขง เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาสงและคาปลีก บริษัทฯ จึงถือวาคูแขงเปนเสมือนผูรวมคา และปฏิบัติตอคูแขง
ภายใตกรอบกติกามารยาทของการแขงขันที่ดี ไมกลาวหาคูแขงในทางมิชอบ อันเปนการกระทําโดยเจตนาเพื่อทําลายชื่อเสียง
โดยปราศจากขอมูลที่อางอิงได
3.5 ผูบริหารและพนักงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
ความรู ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูในตัวสินคาและ
พัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแก
พนักงาน เปนตน บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุด
พักผอนประจําป ชุดฟอรมพนักงาน เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อเปน
สวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทฯ ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางาน
ของบริษัทฯ และใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนจัดใหมีการดูแล
ใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน อาทิ การจัดใหมีระบบ
กลองวงจรปดใน
ทุกสาขา และมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบเฝาระวังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การจัดพื้นที่สีเขียว ตลอดจนมุม
กาแฟ ภายในบริเวณสํานักงานอยางเพียงพอเพื่อความรมรื่นและชวยผอนคลายความตึงเครียดใหพนักงาน
3.6 สังคม บริษัทฯ มุงมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนายเฉพาะสินคาที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแกเยาวชนและ
ผูบริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอตั้ง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาตั้งแตตนป 2549 โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อเปน
สาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนโครงการที่มูลนิธิแมงปองฯ รวมกับสภากาชาดไทย จัดหนวยรถ
รับบริจาคโลหิตมาใหบริการแกผูบริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก เปนประจําทุกๆ 3 เดือน ณ Mangpong Mega Store, การ
ดําเนินโครงการแบงฝน ปนรัก เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ดวยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ การบูรณะ
ซอมแซมหองสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแกคนชรา การบูรณะอาคารสถานที่ราชการ ใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวม การหาทุนชวยเหลือสัตวพิการ เปนตน
3.7 การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน บริษัทฯ จัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อรับขอ
รองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมตางๆ ที่อาจสอถึงการทุจริต จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผานเว็บไซตของบริษัทฯ
ที่ www.mangpong.co.th ซึ่งผูที่ทําหนาที่รับรองเรียนในชองทางนี้คือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ หรือติดตอโดยตรงมายัง
คุณณลันรัตน นันทนนส ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด ที่หมายเลขโทรศัพท 081-969-9665 เพื่อบริษัทฯ จะนําไปเปนขอมูลใน
การตรวจสอบ แกไขปญหา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและ/หรืออื่นๆ โดยผูทําหนาที่รับรองเรียนทั้ง 2 ชองทางมีหนาที่
จะตองสรุปรายงานขอรองเรียนและการแกไขปญหาที่สําคัญใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และหากขอรองเรียนใดที่เกินกวา
ความสามารถในการตัดสินใจจะตองนําเสนอผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ เพื่อดําเนินการตอไปทันที
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถืออยางเครงครัดตอการรักษาขอมูลรองเรียนใหเปนความลับ ซึ่งเรื่องรองเรียนทุกเรื่องจะรับรูเฉพาะ
ในกลุมผูที่ไดรับมอบหมาย และผูเกี่ยวของเทานั้น ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับทั้งรองเรียนและคําชมเชย ในเรื่องการบริการของ

พนักงานสาขา ซึ่งฝายจัดการไดใหความสําคัญตอขอรองเรียนและคําชมเชยดังกลาว สําหรับขอรองเรียน ฝายจัดการไดมีการ
ตรวจสอบ และดําเนินการอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม ดวยวิธีการอบรมใหความรูเพิ่มเติม ตลอดจนตักเตือน ลงโทษ
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พนักงานที่กระทําความผิด สําหรับคําชมเชย ฝายจัดการก็ไดมีการชมเชยพนักงานและประกาศใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อเปน
ตัวอยางและสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งจะตองแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ผูถือหุน อยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกหามมิใหเปดเผยขอมูลใดๆ ตอสื่อมวลชนและนักวิเคราะหกอนที่จะมีการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ จะกระทําไดโดยผูที่ไดรับมอบหมายเปนทางการ
คือ นางสาวสุภาวดี ธีระพรสถานนท ผูจัดการฝายประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลกับสื่อมวลชน และนางสาววริศรนลิน สุภาสนันท
เลขานุการบริษัทฯ เปนผูใหขอมูลกับนักวิเคราะหและผูถือหุน
ขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก สถานการณทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โครงสรางการถือหุน
โดยในสวนของ
งบการเงินไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ กอนการเปดเผยแกผูถือหุน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และ
เพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งทุกทานลวนแตมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือ
การเงินเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
สําหรับขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินนั้น บริษัทฯ ไดเปดเผยโครงสรางเงินทุน รายการระหวางกัน บทวิเคราะหของฝาย
จัดการ ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป และเปดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง การดูแลเรื่องการ
ใชขอมูลภายใน รวมถึง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ในหัวขอ “การจัดการ”
ทั้งนี้ ขอมูลตางๆ ที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณะ ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะนําไปเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
เชน รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) งบการเงินรายไตรมาส หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
ผูถือหุน ขาวประชาสัมพันธบริษัทฯ เปนตน โดยบริษัทฯ จัดใหมีการปรับปรุงเว็บไซตใหมีความทันสมัยและมีข อมูลเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
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นอกเหนือจาก การเปดเผยขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ แลว คณะกรรมการไดจัดตั้ง
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (โทร. 0-2514-7999 ตอ 5514 หรือ email: ir-psaap@mangpong.co.th) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสาร
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไปอีกดวย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแล
การทํางานของฝายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดกําหนด
แนวทางไวดังนี้
5.1

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร า งคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ รวมจํานวน 5 คณะ ไดแก
5.1.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน กรรมการ 1 ทาน และกรรมการที่เปนตัวแทนของ
ผูถือหุนรายใหญ 2 ทาน และกรรมการบริหารอีก 4 ทาน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
11 ทาน
5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ และทุกทานลวนแตมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน สามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
5.1.3 คณะกรรมการบริหารจํานวน 4 ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสวนใหญเปน
กรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทานและกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
5.2

คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ และวาระการดํารงตําแหนง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ไดกําหนดคุณสมบัติผูที่จะ
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
5.2.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5.2.2 มีความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
5.2.3 มีประวัติการทํางานที่ดี ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือ ผูมีอํานาจในการ
จัดการของหนวยงาน
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5.2.4 มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเทเวลาใหบริษัท
ไดอยางเต็มที่ สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียน
อื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท
5.2.5 มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งมีระบุอยูในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 16 อยู
แล ว ใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมถึงไดกํา หนดคุณ สมบัติข องกรรมการอิสระ ใหเปนไปตามกฎเกณฑข องสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ใน
หัวขอ “การสรรหากรรมการและผูบริหาร” และ “โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ” ตามลําดับ
5.3

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน และยังไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
การติดตามการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลให ค ณะกรรมการบริ ห ารดํ า เนิ น การตามนโยบายที่ กํ า หนดไว
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติ
การลงทุนที่ไมเกิน 25 ลานบาท และประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 15 ลานบาท ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่
มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุนตามขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.4

ความเปนอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญ ซึ่งขอมูล
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถือหุนประมาณรอยละ 46.51 อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ
มากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
5.5

การแบงแยกบทบาทระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
บริษัทฯ มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการ
มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝาย
จัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ฝายจัดการมีหนาที่บริหารจัดการ
ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีหนาที่เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจาย
ประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้แมประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหารจะเปนบุคคลเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็มีการกําหนดขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน ซึ่งหากเกินอํานาจของฝาย
จัดการ ก็จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
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5.6

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริษัทฯ เนื่องจาก เปนผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงดูแลใหมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอแนะนําของคณะกรรมการบริษัทฯ กํากับดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการ
และฝายจัดการปฏิบัติตามขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ขอบังคับ
และประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดูแลให
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ปฏิบัติงานอยางถูกตองและรอบคอบ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติที่เปนธรรมตอ
ผูถือหุน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม ตลอดจนติดตอสื่อสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ไดมีมติแตงตั้งนางสาววริศรนลิน
สุภาสนันท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ
5.7

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.7.1 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนลายลักษณอักษรมาตั้งแตรายงานประจําป 2547
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งเปนปที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก และ มีการทบทวน
ปรับปรุงอยูเปนประจํา และมีการเผยแพรในรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตลอดจนเว็บไซตของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความเขา ใจในเรื่องการกํา กับ ดูแลกิจ การที่ดีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
คณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเปนผูจัด ทั้งหลักสูตรที่ไมมีคาใชจายและหลักสูตรที่มีคาใชจาย โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว และ
ไดนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนกับบริษัทฯ รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ดังจะเห็นไดวา บริษัทฯ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถไดรับความสําเร็จจากทั้ง 2 โครงการสําคัญ คือ ไดรับการ
ประเมินผล อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษั ท ไทย โดยได รับ ความสนั บ สนุ น จาก สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั กทรั พ ย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2551 และ 2552 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม+สมควรเปน
ตัวอยาง” (100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผลประจําป 2554 อยางไรก็ดีแมในป 2555 โครงการฯ จะไมไดประเมินบริษัทฯ ที่อยู

ในหมวดฟนฟูกิจการ แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญประจําป โดยไดคะแนนจากการประเมินตนเอง
อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเขาใหมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปน
ผูดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม และฝายทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯ เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมเปนประจําทุกเดือน
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5.7.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยาง
มีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษั ทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
5.7.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสํา คัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร ถือเปนการเสริมสรางระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและฝายปฏิบัติการอื่นๆ แยกออกจากผูติดตามประเมินผลเพื่อใหมีการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
5.7.4 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบอิสระมีการประเมินปจจัยความเสี่ยง ตลอดจนการจัดใหมีมาตรการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และรายงานในแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในแลวก็ตาม คณะกรรมการก็ยังตระหนักถึงความ สําคัญตอนโยบายบริหารความเสี่ยง จึงมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ไดมีการเปดเผยไวใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปในหัวขอ “โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ” โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมตามความเหมาะสมและเมื่อมีเหตุการณความเสี่ยงที่สําคัญและรายงานตอคณะกรรมการ
5.7.5 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอภารกิจในการดําเนินงาน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
และผูบริหารที่จะตองมีตอ Stakeholder ทุกสวน จึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ
พนักงาน ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว และไดจัดพิมพตลอดจนใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ ใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
จริยธรรมธุรกิจ
5.7.6 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความ
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เหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปน ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
5.8 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน แตไมนอย
กวา 4 ครั้งตอป โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง
เพื่อใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได สําหรับจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในปที่ผานมา
ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ” แลว
5.9

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
5.9.1 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดกําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ผลงาน และประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ จากกรรมการ ตลอดจนได ทํ า การ
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัทจดทะเบียน
ที่มีขนาดรายได และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน
ตามลําดับ ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ไดแก เงินประจําตําแหนง และคาเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีอัตราการ
จายดังนี้
เงินประจําตําแหนง (ตอคน และจายเปนรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง)
ประธานกรรมการ
240,000
บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
180,000
บาท
กรรมการตรวจสอบ
180,000
บาท
กรรมการ
100,000
บาท
กรรมการชุดยอยอื่นๆ
บาท
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอคน และจายกรณีมาประชุม)
ประธานกรรมการ
25,000
บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท
กรรมการตรวจสอบ
10,000
บาท
กรรมการ
10,000
บาท
กรรมการชุดยอยอื่นๆ
บาท
5.9.2 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนด
และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละ
ทาน โดยคณะกรรมการบริหาร จะเปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว
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สําหรับรายละเอียดจํานวนคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารประจําป 2555 ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชนสวนตน
โดยบริษัทฯ มีโนบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังนี้
1) ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3) ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้น
จะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีบุคลากรจํานวน 332 คน ซึ่งสามารถแบงตามกลุมงานไดดังนี้
หนวย : คน
สังกัด
ป 2554
สํานักงานบริหาร

5

สายงานการขาย (บริหารงานขายปลีก)

12

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ

14

สายงานบริหารงานกลาง
- สํานักงาน

83

- คลังสินคา

39

พนักงานสาขา

179

รวม

332

รายงานประจ�ำปี 2555

51

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
ลักษณะผลตอบแทน
หนวย : ลานบาท
ประเภทคาตอบแทน*
ป 2555
เงินเดือนและโบนัส
60.06
สวัสดิการ
3.51
อื่นๆ
21.71
รวม
85.27
* คาตอบแทนไมรวมเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในป 2555 เทากับ 2.235 ลานบาท

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายในการสรรหา/วาจางพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายในการจางพนักงานที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชาชีพเขารวมงานเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในกอน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจการทํางาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวย
สง เสริมใหพ นักงานสามารถปฏิบัติหนา ที่ที่ไ ดรับมอบหมายอย า งมี คุณ ภาพ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯจึ ง มี การจั ดฝ กอบรมและพั ฒ นา
พนักงานโดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆอยางตอเนื่องโดยมีหลักสูตรตางๆ
ใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับ เชน
- หลักสูตรดานการบริหาร เชน ภาวะผูนํา การเปนนักจัดการและบริหารที่ดี เปนตน
- หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน เชน เทคนิคการขายและบริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาทักษะดาน
การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ เปนตน
- หลักสูตรทั่วไป เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

รายการระหวางกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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: บริษัท ปยวรรพทา จํากัด (เดิมชื่อบริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด)
: บริษัทที่เกี่ยวของ (กลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ โดยถือหุน
รอยละ 100 และนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
: ใหบริษัทฯ เชาที่ดินและอาคารเลขที่ 59 ซอยลาดพราว90 (ปานทิพา) ถนนลาดพราว
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานและคลังสินคาของบริษัทฯ
อายุสัญญา 3 ปตออายุสัญญาไดอีก 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 3 ป ในกรณีที่มีการตออายุ
การเชา จะปรับคาเชาอัตราใหมไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
อาคาร
พื้นที่ (ตร.ม.)
อัตราคาเชาเดือนละ (บาท)
1. สํานักงาน 4 ชั้น
3,038.00
783,088
2. สํานักงาน 2 ชั้น
3,358.00
865,573
3. อาคารเก็บสินคา 1
2,774.56
437,727
4. อาคารเก็บสินคาขนาดเล็ก
52.50
8,283
5. อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น
300.00
47,329
รวม
9,523.06
2,142,000
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2551 มีมติใหคืน
พื้นที่เชาบางสวนของพื้นที่ชั้น 1 อาคารสํานักงาน 4 ชั้น ใหกับ บริษัท
ปยวรรพทา จํากัด ทั้งนี้เพื่อเปนการลดคาใชจายใหกับบริษัท
 ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท ไดคืนพื้นที่ จํานวน 699.42 ตร.ม. คิดเปน
คาเชาที่ลดลงจํานวน 176,652.51 บาทตอเดือน
 ตอมาในเดือนตุลาคม 2551 บริษัท ไดคืนพื้นที่อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น
จํานวน 224 ตร.ม คิดเปนคาเชาที่ลดลงจํานวน 37,717.12 บาท ตอเดือน
 ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ไดปรับลดพื้นที่เชาลงประมาณ
1,165 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่เชาประมาณ 7,434 ตารางเมตร คิดเปน
คาเชาเดือนละ 1,796,721.13 บาท
 จากเหตุมหาอุทกภัย ในไตรมาส 4 ป 2554 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
จึงลดคาเชาสําหรับป 2554 ใหแกบริษัทฯ เปนเงิน 11,233,279.09 บาท
 ลดคาเชาสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2555 เปนจํานวนเงิน 2,808,319.77 บาท
และในเดือ นเมษายน 2555 ได ตกลงปรั บลดค าเช าให คงเหลือ เดื อ นละ
100,000 บาท ตลอดอายุสัญญา โดยมีผลตั้งแตเดือน มกราคม 2555
เปนตนไป
 มีเงินประกันการเชาอาคารจํานวน 5,390,163.39 บาทซึ่งจะไดรับคืนเมื่อ
สัญญาสิ้นสุด
- คาเชา, คาภาษีโรงเรือน
1.76 ลานบาท
- เงินประกันการเชาอาคาร
5.39 ลานบาท
: ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหการบริหารงานสะดวกกวาที่เดิมซึ่งสวน
งานฝายตางๆไมไดรวมอยูที่เดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังสามารถใชพื้นที่เพื่อเปดเปน
Warehouse และ Mega Store ซึ่งใชเปนตนแบบของสาขาตางๆ และเปนสถานที่
ฝกอบรมพนักงาน
: กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ ทั้งในดานการบริหารงานและดานธุรกิจ ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ เพิ่มชองทางเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)
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บริษัท ปยวรรพทา จํากัด (เดิมชื่อบริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด)
บริษัทที่เกี่ยวของ (กลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ
100 และนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
: วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2553 บริ ษั ท ป ย วรรพ ท า จํ า กั ด ได ล งนามในสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง
โครงสรางหนี้กับธนาคารเจาหนี้แหงหนึ่งซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ โอนทรัพยหลักประกัน
ชําระหนี้คงคางของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด และบริษัทฯ จํานวนเงิน 99,387,039.94
บาท และ 313,976,960.06 บาทตามลําดับ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 บริษัท ปยวรรพทา จํากัดไดโอนทรัพยชําระหนี้แกธนาคาร
แทนบริษัทฯ ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนจํานวนเงิน 306,776,960.06 บาท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติให
บริษัทฯ รับความชวยเหลือดังกลาวจากบริษัท ปยวรรพทา จํากัด และบริษัทฯ ไดทํา
หนังสือรับสภาพหนี้ตอบริษัท ปยวรรพทา จํากัด เปนจํานวนเงิน 306,776,960.06 บาท
กําหนดชําระคืนเปนรายเดือน ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ไดลงนามในสัญญาและได
โอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 308,570,946.06
บาท ซึ่ ง ประกอบด ว ยเงิ น ต น 302,276,960.06
บาท และดอกเบี้ ย ค า งชํ า ระ
6,293,986.00 บาท ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุน
ชําระหนี้คืนแกบริษัท ปยวรรพทา จํากัดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.5 ตอป
- ดอกเบี้ยจาย
6.63 ลานบาท
: เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแกไขเหตุแหง
การเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเพื่อไมใหเกิดขอพิพาททางกฎหมาย
ตลอดจนจะไดรับการยกเวนดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิดนัดชําระ ซึ่งจะบวกกลับเปนรายได
ของบริษัทฯ และไดรับประโยชนในการยกเวนภาษีจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้
: เปนรายการที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยคิดผลตอบแทนในอัตราที่ไมสูงกวาธนาคาร

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ

:
:

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

:

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
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:
:

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร และครอบครัว
เปนผูถือหุนใหญ ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุนรอยละ 13.34
และดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหารของบริษัทฯ
ใหบริษัทฯกูยืมเงินระยะสั้นโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ย 4% ณ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2555 มียอดเงินกูคงเหลือในงบการเงินของบริษัทฯเทากับ 43,250,000
บาท
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไดลงนามในสัญญาและรับโอนสิทธิเรียกรองในความ
เปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ จากบริษัทที่เกี่ยวของ เปนจํานวนเงิน 308,570,946.06 บาท
ซึ่งประกอบดวยเงินตน 302,276,960.06 บาท และดอกเบี้ยคางชําระ 6,293,986.00
บาท โดยไมคิดดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินกูยืมระยะสั้นจากนางกิตติ์ยาใจฯ คงเหลือในงบ
การเงินของบริษัทฯ เทากับ 345,526,960.06 บาท
- ดอกเบี้ยจาย
1.63 ลานบาท

54

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

: เพื่อสนับสนุนสภาพคลอง ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพื่อชําระหนี้
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินโดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ยกูยืมของธนาคาร
: เปนรายการที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราต่ํากวาธนาคาร
ซึ่งเปนรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน และเปนรายการ
ขนาดกลาง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2551 มีมติใหสัตยาบรรณเกี่ยวกับการกูยืมเงินกรรมการรายการนี้ และไดแจงมติ
ดังกลาว ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว
:
:

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
ผูถือหุน ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุนรอยละ 10.75 และดํารง
ตําแหนงกรรมการ
: รับจางผลิตแผน วีซีดี , ดีวีดี
5.57 ลานบาท
: เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
: เปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้ นในช วงที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ในเรื่องการจําหนายทรัพ ยสินใหกับบริษัท ที่
เกี่ยวของเปนรายการจัดการทรัพยสินเพื่อกอใหเกิดความชัดเจนในการบริหาร โดยราคาขายเปนมูลคาตามบัญชีและใกลเคียงกับราคาประเมิน
สําหรับรายการคาเชาอาคารสํานักงาน และคลังสินคา ซึ่งราคาคาเชาเปนราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทฯมีสิทธิตอสัญญาเชา ในสวนของ
รายการคาระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของเพื่อใหบริษัทฯสามารถจําหนายสินคาใหกับลูกคาได ถือเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย
ณ ปจจุบันบริษัทฯสามารถทํารายการคากับลูกคาดังกลาวไดโดยตรง และรายการกูยืมระหวางกรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวของ ถือเปนรายการ
ที่สมเหตุสมผล และเกื้อกูลการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ควรจัดใหมีสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไดให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทฯอาจมีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายทํารายการระหวางกัน
โดยคํานึงถึงความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯมีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของและ
อาจกอใหเกิดความขัดแยง บริษัทฯจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
รายงานประจ�ำปี 2555
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมา
หรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯที่มิไดเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ เชน การกูยืมเงิน
การเปนตัวแทนขายสินคาเวนแตมีความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯทั้งนี้บริษัทฯจะใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบ
และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการรวมถึงจัดทําเปนสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยหรือราคา
ในระดับที่เหมาะสม
สําหรับรายการระหวางกันในปจจุบันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวของ คือ
1. บริษัท ปยวรรพทา จํากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้
ประเภทรายการ
รายการเชาสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ
ใชที่ดินและอาคารของ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2555

นโยบาย
มีกําหนดอัตราคาเชาและระยะเวลาเชาในระดับที่เหมาะสมและชัดเจน
โดยคํานึงราคาตลาดเปนหลัก
ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อในปจจุบัน
จํานวน 496.58 ลานบาท และหากในอนาคตมีการค้ําประกันวงเงิน
สิ น เชื่ อ ธนาคารเพิ่ ม เติ ม บริ ษั ท ฯ จะให ค ณะกรรมการตรวจสอบเป น
ผูพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและอัตราคาธรรมเนียม
ของการทํารายการดังกลาว (หากมี)
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสราง
หนี้ กั บ ธนาคารเจ า หนี้ แ ห ง หนึ่ ง ซึ่ ง กํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ โอนทรั พ ย
หลักประกันชําระหนี้คงคางของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด และบริษัทฯ
จํานวนเงิน 99,387,039.94 บาท และ313,976,960.06 บาทตามลําดับ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 บริษัท ปยวรรพทา จํากัดไดโอนทรัพยชําระ
หนี้ แ ก ธ นาคารแทน บริ ษั ท ฯ ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ เ ป น
จํานวนเงิน 306,776,960.06 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีมติอ นุมัติใหบริษัทฯ รับความ
ช วยเหลื อ ดั ง กล าวจาก บริ ษั ท ป ย วรรพ ท า จํ ากั ด และบริ ษั ท ฯ ได ทํ า
หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ต อ บริ ษั ท ป ย วรรพ ท า จํ า กั ด เป น จํ า นวนเงิ น
306,776,960.06 บาท กําหนดชําระคืนเปนรายเดือน ใหเสร็จสิ้นภายใน
3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ไดลงนามใน
สัญญาและไดโอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ เปน
จํ า นวนเงิ น 308,570,946.06
บาท ซึ่ ง ประกอบด ว ยเงิ น ต น
302,276,960.06 บาท และดอกเบี้ยคางชําระ 6,293,986.00 บาท ใหกับ
ผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุนชําระหนี้คืนแก
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.5 ตอป
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2. บริษัท เจนเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้
ประเภทรายการ
รายการรับจางผลิตแผนวีซีดี ดีวีดี ซีดี ใหบริษัทฯ

รายงานประจ�ำปี 2555

นโยบาย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การให บ ริ ษั ท ฯ สามารถทํ า ธุ ร กรรมที่ มี ข อ ตกลง
ทางการค า ที่ เ ป น ข อ ตกลงทางการค า ทั่ ว ไปกล า วคื อ เป น ข อ ตกลง
ทางการค า ที่ มี เ งื่ อ นไขการค า ทั่ ว ไป มี ร าคาและเงื่ อ นไขที่ เ ป น ธรรม
เชนเดียวกับการทํารายการกับคูคาโดยทั่วไป มีมูลคาที่สามารถอางอิงได
กับคณะกรรมการ ผูบริหาร หรื อบุคคลที่มี ความเกี่ยวของ ในลั กษณะ
เดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไป ในสถานการณ
เดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งรายการ
ที่มีการดําเนินมาแลวอยางตอเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
ใหจัดทําสรุปราคาของคูคาที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบ
กับคูคาทั่วไปเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
และบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามมติดังกลาวอยางเครงครัดมาโดยตลอด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณโดยเฉพาะดานการเงินและการบัญชี โดยมี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายนรินทร โอภามุรธาวงศ และนายธะเรศ โปษยานนท เปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุก
ทานไมไดเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับความรวมมือจากกรรมการอิสระ
ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถูกตอง เชื่อถือได
ในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนา ที่ตามที่ไ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ
โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเปนการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหาร
ระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน และผูตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝาย
บริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น ประจํ า ป 2555 ของบริ ษั ท ฯ ก อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
งบการเงินของบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูล
ที่สําคัญในงบการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําป เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการ
ปรับปรุงตางๆ ที่กระทบตองบการเงินที่เปนสาระสําคัญ
2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส รวมถึงการปฏิบัติ
ตามขอบังคับของบริษัท ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เปนประจําทุกป และสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม มีการตั้งเปาหมายการทํางาน
อยางรอบคอบ วัดผลได และมีการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดําเนินงานตางจากเปาหมายที่
กํา หนดไว ใหความสํา คัญ กับการปรับปรุงแกไ ขเมื่อ พบความเสี่ยงที่เปนจุดออ นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังไดกํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ เพื่อดูแลปองกันทรัพยสิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใชในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อยางเพียงพอ โปรงใส และ
เชื่อถือได โดยมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจําป และทบทวนแผนงาน ตลอดจน
ติดตามการปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบภายในเสนอ โดยในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไมพบความเสี่ยงที่
เปนนัยสําคัญ
4. สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า ไม พ บประเด็ น ที่ เ ป น
สาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับที่เกี่ยวของ
5. การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2556 ใหแตงตั้ง นางณัฐสรัตร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายสุมิตร
ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แหง
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 เนื่องจากเปนสํานักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีเสมอมา และเพื่อใหการสอบบัญชีเปนไป
อยางตอเนื่อง
6. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลทุกรายการอยางถูกตองครบถวน และ
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู ถื อ หุ น ก อ นทํ า รายการแล ว เพื่ อ ให มั่ น ใจว า รายการดั ง กล า วได ดํ า เนิ น การอย า ง
สมเหตุสมผลและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทาง
การเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล
มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไมพบรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�ำปี 2555

59

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�ำเนินงาน

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ณ สิ้นป 2555 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจําหนายจํานวน 40 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากป 2554 ซึ่งมีสาขาและจุด
จําหนายรวม 41 สาขา โดยเปนการลดลงจากการปดสาขาเนื่องจากหมดสัญญาเชาระยะยาว อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมี
นโยบายในการขยายสาขาใหมๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมในอนาคต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารคาใชจายใน
การขายและบริหารใหอยูในระดับที่สามารถควบคุมได รวมถึงการบริหาร Shop แมงปอง ที่มีอยูทั่วประเทศใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
ดวยการจําหนายสินคาทุกประเภท ทั้งภาพยนตรและเพลง ทั้งไทยและเทศ จากทุกคาย ตลอดจนการจัดหาลิขสิทธิ์ใหมๆ
อย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป จ ากผู ผ ลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยจะคั ด สรรเฉพาะลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี คุ ณ ภาพที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม และคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการทํากําไรในแตละเรื่องเปนหลัก โดยลาสุดบริษัทฯ ไดจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภท Second Run
เพื่อผลิตและจําหนายภายในจุดจําหนายของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม โดดเดน
แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง
สําหรับหมวดเพลงสากล MAXX MUSIC ในสังกัดของบริษัทฯ ก็มีการผลิตอัลบั้มใหม วางจําหนายเพื่อรองรับ
เทศกาลตางๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป นอกจากนี้ในปที่ผานมาบริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑเพลง โดยการ
จัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่นําเพลงที่ไดรับความนิยมมาทําดนตรีแนวใหม และบันทึกเสียงคุณภาพระดับ 24-Bit มาผลิตและ
จําหนายในรูปแบบซีดีแผนทอง ภายใตตราสินคา HARMONIC ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี
(1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
รายได
รายไดจากธุรกิจถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายสินคา
รายไดจากการจําหนายสินคาแผนบลูเรย ดิสก ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง แผนเสียง Vinyl ในป 2555 เทากับ 525.74
ลานบาท ลดลงจากป 2554 3.31 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 0.63 ทั้งนี้เนื่องจากภาพยนตรใหมๆ ที่วาง
จําหนายในป 2555 ไมนาสนใจเทาที่ควร ซึ่งบริษัทฯ ไดชดเชยรายไดดวยการเริ่มจําหนายสินคาประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินคาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท เชน กลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม แผนเกมส อุปกรณโทรศัพทมือถือ ตั้งแตในชวงปลายไตร
มาสที่สอง โดยในปที่ผานมาสามารถสรางรายไดจากสินคาประเภทดังกลาวประมาณ 17.48 ลานบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นจาก 14.68 ลานบาทในป 2554 เปน 18.44 ลานบาทในป 2555 เพิ่มขึ้น 3.76 ลานบาท หรือ คิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ25.59 เนื่องจากในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหใชพื้นที่สัญญาเชาระยะยาวเพิ่มขึ้น
รายไดรวม
จากรายไดดังกลาวขางตนทําใหบริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2555 เทากับ 544.18 ลานบาท
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ค�ำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�ำเนินงาน (ต่อ)
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายในป 2555 เทา กับ 324.68 ลานบาท หรือคิดเปน สัดสวนรอยละ61.76 ของรายไดจากการขาย
เปรียบเทียบกับป 2554 มีสัดสวนเทากับรอยละ 59.41
จากความสามารถในการสรางรายไดทั้งสินคาที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และของคูคา สงผลใหกําไรขั้นตนในป 2555
เทากับ 201.05 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 38.24 ของรายไดจากการขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย และบริหาร ในป 2555 เทากับ 199.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.57 ของรายไดรวม
ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2554 เทากับ 3.02 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.54 อันเปนผลมา
จาก การปรับขึ้นคาเชา-คาบริการพื้นที่ ตามสัญญาเชา และคาตัดจายลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหคาใชจายของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นดังกลาว
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA)
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและ คาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในป 2555 เทากับ 44.63 ลานบาท หรือ
คิดเปน EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ตอรายไดรวม) รอยละ 8.20
ภาษีเงินได
บริษัท ฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องภาษีเงินไดมาใช ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน สงผลใหบริษัทฯ มีภาษีเงินไดในป 2555 เทากับ 4.80 ลาน
บาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการดําเนินงานในชวงป 2555 มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดเทากับ 5.97 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร
สุทธิรอยละ 1.10 ของรายไดรวม
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�ำเนินงาน (ต่อ)
(2) สถานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ 373.23
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเทากับ 359.69ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.54 ลานบาท อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินสด , ลูกหนี้อื่น , สินคาคงเหลือและการลดลงของ อาคารและอุปกรณ , ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร, และสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนหลัก
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 123.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2554 ซึ่งเทากับ 89.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 34.11 ลานบาท เนื่องจากสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนท
มีตนทุนตอหนวยสูง
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เทากับ 16.36 ลานบาท ลดลงจากธันวาคม 2554
ซึ่งเทากับ 26.81 ลานบาท ลดลง 10.45 ลานบาท เนื่องจากมีการซื้อเฉพาะลิขสิทธิ์ประเภท Second Run ซึ่งมีคาลิขสิทธิ์
คอนขางต่ํา

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เทากับ 711.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากธันวาคม 2554 ซึ่งเทากับ
703.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.57 ลานบาท อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา เปนหลัก
สวนของผูถือหุน
จากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เทากับ
(338.06) ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน (1,191.29) ลานบาท

หมายเหตุ

บทวิเคราะหฐานะทางการเงินฉบับนี้ เปนการวิเคราะหจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ
ไมไดถือหุนในบริษัทยอยแตบริษัทยอยเปนบริษัทภายใตการควบคุมของกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นการ
วิเคราะหจากงบเฉพาะของบริษัทฯ จึงนาจะสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกวาการ
วิเคราะหจากงบการเงินรวม
สวนที่ 2 หนาที่ 63
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผูบริหารและผู้บริหาร
คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผูบริหารดังตอไปนี้

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

รายงานประจ�ำปี 2555

ประธานกรรมการบริหาร (54 ป)
- ปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโทกิตติมศักดิ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน 4
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.) รุน 2
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 15
สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและพาณิชย (TEPCoT) รุน 5
สถาบันวิทยาการการคา
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน 4
สถาบันพระปกเกลา
- Director Certificate Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
รอยละ 46.55 (รวมการถือหุนของครอบครัว ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

รายงานประจ�ำปี 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ (54 ป)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Angelo State University, Texas, USA.
- ปริญญาตรี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน
กระทรวงการคลัง
- กรรมการ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
ไมมี

กรรมการตรวจสอบ (53 ป)
- MBA in Finance
University of Chicago, USA
- Bs.in MIS
Syracuse University, USA
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผูชวยผูจัดการใหญ สายวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
ไมมี
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
นายธะเรศ โปษยานนท
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

นายวิทูร มโนมัยกุล
การศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

รายงานประจ�ำปี 2555

กรรมการตรวจสอบ (อายุ 49 ป)
- Master in Marketing
Webster University, USA
- Bachelor of Business Administration-General Business Major
Eastern Kentucky University, USA
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
ไมมี

กรรมการอิสระ (อายุ 59 ป)
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอิสระ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.19 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

กรรมการ (อายุ 57 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
รอยละ 1.28 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
นายปรีชา ธรรมพิภพ
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

รายงานประจ�ำปี 2555

กรรมการ (อายุ 60 ป)
- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 5
สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 12
สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุน 1
สถาบันพระปกเกลา
- อุปนายก
สมาคมสมาพันธศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย
- กรรมการ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
- ประธานสมาคมการคา กลุมธุรกิจบันเทิงและการสื่อสาร
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
- กรรมการประชาสัมพันธ
สถาบันพระปกเกลา
- กรรมการบริหาร
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
- ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
ไมมี
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

นางทองอยู ถาวรสกุลชัย
การศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

รายงานประจ�ำปี 2555

กรรมการ (อายุ 46 ป)
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance For Non Finance Directors (FND)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.01 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

กรรมการบริหาร (อายุ 46 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- กรรมการบริหาร และผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.003 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

กรรมการบริหาร (อายุ 40 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certificate Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการสํานักกรรมการ
และเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.01 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
นายกิติศักดิ์ แกวสีมวง
การศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน
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กรรมการบริหาร (อายุ 40 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
- กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
ไมมี
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ (และบริษัทย่อย)
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปีทจี่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน รายได้
และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวม เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ โดยในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) (และบริษัทย่อย) ในรายงานผู้สอบบัญชี
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

(นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
(1) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ เรื่องอื่นๆ
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน
(2) ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
(3) ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูล ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคใน
การแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการ นําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
(4) ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงิน
สดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(5) การเนนขอมูลและเหตุการณ
โดยมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินป 2555 ขาพเจาขอใหสังเกตเรื่องดังตอไปนี้
5.1 ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 วา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัทยอยไดลงนามใน
สัญญาและไดโอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ จํานวนเงิน 308,570,946.06 บาท (ยอดคงคาง
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ณ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2555) ซึ่ ง ประกอบด ว ยเงิ น ต น 302,276,960.06
บาท และดอกเบี้ ย ค า งชํ า ระ
6,293,986.00 บาท) ใหกับผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุนดังกลาวชําระหนี้คืนแก
บริษัทยอยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป และตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ
3.6 วา บริษัทฯ ไดรับทราบและไดลงนามในหนังสือใหความยินยอมการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว และไดปรับโอน
ยอดคงคางดังกลาวจากบัญชี ”เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไปเปนยอดคงคางในบัญชี ”เงินกูยืม
ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน” เพื่อที่จะไดแปลงหนี้ดังกลาวเปนทุนตามที่กลาวในวรรคที่ 5.2
5.2 ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จากทุนจดทะเบียน 509,000,000.00 บาท เปน 3,311,880,336.00
บาท และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพิ่ม
ทุนที่ชําระแลว (รวมการแปลงหนี้เปนทุนดวยจํานวนเงินที่กลาวในวรรคที่ 5.1) จํานวนเงินรวม 463,766,143.00
บาท ทําให บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 413,985,042.00 บาท เปน 877,751,185.00 บาท
ประกอบกับบริษัท ฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานต อเนื่อง จากสถานการณดังกล าวทํ าให ขอสงสัยอยา งมาก
เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ หมดไป
5.3 ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 วา ในป 2555 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา กอนวันที่เริ่มบังคับใชในป 2557 โดยวิธีปรับ
ยอนหลังงบการเงินปกอน บริษัทฯ ไดบันทึกประมาณการสิทธิสะสมคะแนนเปนผลใหหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจํานวน 3,688,885.40 บาท และกําไรสําหรับป 2554 ลดลง 3,688,885.40 บาท
5.4 ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 52,746,847.44 บาท ทําให
บริษัทฯ บรรลุขอตกลงตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารเจาหนี้จึงไดปลดภาระและคืนหลักประกันแก
บริษัทฯ แลว โดยบริษัทฯ จะรับรูกําไรจากการยกหนี้จํานวน 66,114,520.02 บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556
(6) เรื่องอื่นๆ
งบการเงินรวมของบริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ บริษัท ปองทรัพย จํากัด
(มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา และเสนอ
รายงานไวโดยไมแสดงความเห็นเนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมาก
ตองบการเงิน ตามรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555

(นายสุมิตร ขอไพบูลย)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4885
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปอบริ
งทรัษพัทยป่จํองทรั
ากัดพ(มหาชน)
และบริษและบริ
ัทยอยษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สิทธิการเชา สุทธิ
เงินประกันและมัดจํา
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

4

34,265,291.27

28,740,254.85

34,028,649.10

28,067,855.97

5

15,204,190.20

14,744,164.13

15,204,190.20

14,744,164.13

3.2
6

7,246,365.46
15,518,679.58

6,546,813.73

14,699,618.40

5,812,113.12

3.1
7

302,276,960.06
123,200,970.34
3,528,011.56
501,240,468.47

89,093,348.19
6,256,505.80
145,381,086.70

123,200,970.34
3,528,011.56
190,661,439.60

89,093,348.19
6,240,363.84
143,957,845.25

8
11
1.4 และ 10

45,203,750.87
16,361,216.80
13,996,711.50

54,592,012.77
26,806,579.65
18,611,585.38

40,178,653.74
16,361,216.80
13,996,711.50

47,774,274.37
26,806,579.65
18,611,585.38

9 , 17.1

90,003,090.16

100,755,200.13

90,003,090.16

100,755,200.13

3.3

13,449,836.07
1,531,863.56
2,097,383.58
182,643,852.54
683,884,321.01

13,396,553.06
867,523.57
2,571,561.95
217,601,016.51
362,982,103.21

5,390,163.39
13,169,009.07
1,369,268.15
2,097,383.58
182,565,496.39
373,226,935.99

5,390,163.39
13,114,126.06
704,928.16
2,571,561.95
215,728,419.09
359,686,264.34

4 , 17.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
17.2
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.4
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
-กิจการอื่น
เจาหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
3.5
-กิจการอื่น
12
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
3.6 และ 3.7
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,033,171.06
194,830,881.47
8,540,717.56
78,550,048.58
5,181,803.70
345,526,960.06
108,821.98
4,236,593.40
640,888,496.20

4,342,089.79
180,719,276.19
858,960.99
87,485,773.30
5,034,593.10
43,250,000.00
1,413,433.89
5,822,508.80
328,926,636.06

2,033,171.06
194,830,881.47
14,927,245.33
75,798,965.75
4,047,854.77
345,526,960.06
4,198,758.04
643,243,334.87

4,342,089.79
180,719,276.19
19,845,035.12
78,766,863.04
77,415,561.72
43,250,000.00
5,563,322.18
409,902,148.04

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

3,916,747.12
49,232,630.63
1,127,241.98
2,159,698.00
9,890,878.20
5,839,637.59
72,166,833.52
713,055,329.72

5,584,334.00
52,767,287.34
938,169.42
1,620,889.00
4,933,884.20
4,866,468.28
70,711,032.24
399,637,668.30

1,120,625.31
49,232,630.63
1,127,241.98
2,159,698.00
9,890,878.20
4,515,163.39
68,046,237.51
711,289,572.38

1,654,263.26
52,767,287.34
228,776,960.06
938,169.42
1,620,889.00
4,933,884.20
3,121,433.34
293,812,886.62
703,715,034.66

14
15
3.7
10
16
1.4

1,879,498.39

-

1,879,498.39

-

…/2
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- พย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
บริษัท ป่-อ2งทรั
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
น
(ต่องบแสดงฐานะการเงิ
)

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ 509,000,000 หุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
- หุนสามัญ 413,985,042 หุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
(หลังจากลางขาดทุนสะสมโดยการลดทุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546)
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
1.4
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 1.3
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

509,000,000.00

509,000,000.00

509,000,000.00

509,000,000.00

413,985,042.00
415,518,832.52

413,985,042.00
415,518,832.52

413,985,042.00
415,518,832.52

413,985,042.00
415,518,832.52

23,724,561.84
23,724,561.84
23,724,561.84
23,724,561.84
(1,191,291,072.75) (1,197,257,206.68) (1,191,291,072.75) (1,197,257,206.68)
(338,062,636.39) (344,028,770.32) (338,062,636.39) (344,028,770.32)
308,891,627.68
307,373,205.23
(29,171,008.71)
(36,655,565.09) (338,062,636.39) (344,028,770.32)
683,884,321.01
362,982,103.21
373,226,935.99
359,686,264.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
ทุนที่ออก

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่แสดงในปกอน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ภายหลังปรับปรุงใหม)
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.4

และชําระแลว
413,985,042.00
413,985,042.00

415,518,832.52

413,985,042.00

บาท

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสีย
รวม
รวมสวนของ
ที่ไมมี
สวนของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สวนเกิน
จัดสรร
ยังไมไดจัดสรร
ผูถือหุนบริษัทใหญ
อํานาจ
ผูถือหุน
มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)
(ขาดทุนสะสมเกินทุน)
ควบคุม
(ขาดทุนสะสมเกินทุน)
415,518,832.52 23,724,561.84 (1,213,927,361.30)
(360,698,924.94) 302,313,945.64
(58,384,979.30)
(1,217,884.00)
(1,217,884.00)
(1,217,884.00)
415,518,832.52 23,724,561.84 (1,215,145,245.30)
(361,916,808.94) 302,313,945.64
(59,602,863.30)

413,985,042.00

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย(เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

415,518,832.52

23,724,561.84

23,724,561.84

17,888,038.62
(1,197,257,206.68)

5,966,133.94
(1,191,291,072.75)

17,888,038.62

5,059,259.59

22,947,298.21

(344,028,770.32) 307,373,205.23

(36,655,565.09)

5,966,133.94

1,518,422.45

7,484,556.39

(338,062,636.39) 308,891,627.68

(29,171,008.71)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย(เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะบริษัท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่แสดงในปกอน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ภายหลังปรับปรุงใหม)
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.4

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

413,985,042.00
413,985,042.00

415,518,832.52
415,518,832.52

413,985,042.00

413,985,042.00

415,518,832.52

415,518,832.52

บาท
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร
ยังไมไดจัดสรร
สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุนสะสม)
23,724,561.84
23,724,561.84
23,724,561.84

23,724,561.84

รวม
สวนของผูถือหุน
(ขาดทุนสะสมเกินทุน)

(1,213,927,361.30)
(1,217,884.00)
(1,215,145,245.30)

(360,698,924.94)
(1,217,884.00)
(361,916,808.94)

17,888,038.62

17,888,038.62

(1,197,257,206.68)

(344,028,770.32)

5,966,133.94

5,966,133.94

(1,191,291,072.75)

(338,062,636.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย สุทธิ
รายไดอื่น
รายไดคาเชา
รายไดคาบัตรสมาชิก
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
อื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

1.4

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

525,736,212.77

529,050,969.46

525,736,212.77

529,050,969.46

17,035,118.56
5,442,870.64
753,476.46
3,486,015.85
552,453,694.28

11,458,642.04
6,018,573.71
195,459.60
2,840,075.36
549,563,720.17

10,449,112.96
5,442,870.64
31,751.46
2,516,406.79
544,176,354.62

5,653,957.21
6,018,573.71
195,459.60
2,815,363.49
543,734,323.47

324,682,325.75 314,302,887.38 324,682,325.75 314,302,887.38
1.4
120,263,105.33 115,381,625.95 120,263,105.33 115,381,625.95
90,919,235.52
86,051,609.80
78,751,434.79
80,617,876.10
3,453,326.09
4,196,833.71
9,709,408.37
11,434,930.44
18
539,317,992.69 519,932,956.84 533,406,274.24 521,737,319.87
13,135,701.59
29,630,763.33
10,770,080.38
21,997,003.60
1.4 และ 10
5,651,145.20
6,683,465.12
4,803,946.44
4,108,964.98
7,484,556.39
22,947,298.21
5,966,133.94
17,888,038.62
7,484,556.39
22,947,298.21
5,966,133.94
17,888,038.62
7,484,556.39
22,947,298.21
5,966,133.94
17,888,038.62

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

5,966,133.94

17,888,038.62

5,966,133.94

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

1,518,422.45
7,484,556.39

5,059,259.59
22,947,298.21

5,966,133.94

17,888,038.62

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

5,966,133.94

17,888,038.62

5,966,133.94

17,888,038.62

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

1,518,422.45
7,484,556.39

5,059,259.59
22,947,298.21

5,966,133.94

17,888,038.62

0.014

0.043

0.014

0.043

413,985,042

413,985,042

413,985,042

413,985,042

-

17,888,038.62

-

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2555

77
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย
ปรับปรุงคาเผื่อสินคาลาสมัย
คาเสื่อมราคา
คาสิทธิการเชาตัดจําหนาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาลิขสิทธิ์ตัดจําหนาย
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ
สินทรัพยตัดจายเพื่อบริจาค
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
ลูกหนี้การคา ลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
- เงินประกันและมัดจํา - กิจการอื่น
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
- อื่น ๆ
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

7,484,556.39

22,947,298.21

5,966,133.94

17,888,038.62

(3,259,139.26)
12,699,278.77
10,752,109.97
538,809.00
18,023,216.85

291,024.69
164,082.13
13,650,484.79
10,876,561.57
403,005.00
14,317,018.42

(3,259,139.26)
10,918,235.83
10,752,109.97
538,809.00
18,023,216.85

291,024.69
164,082.13
11,978,605.54
10,876,561.57
403,005.00
14,317,018.42

(753,476.46)
749,061.75
3,453,326.09
847,198.76
4,803,946.44
(460,026.07)
(10,190,401.30)
(30,848,482.89)
2,728,494.24
(53,283.01)
474,178.37
(467,071.75)
(2,308,918.73)
14,111,605.28
7,681,756.57
(16,776,544.00)
(1,585,915.40)
4,956,994.00
973,169.31
23,574,442.92
(1,173,265.08)
(2,816,150.66)
19,585,027.18

(195,459.60)
362,874.01
17,664.49
(1,158.22)
4,196,833.71
2,574,500.14
4,108,964.98
10,851,439.31
(1,757,308.44)
38,060,283.62
(3,883,220.31)
(364,454.63)
622,563.24
(529,633.36)
(4,671,669.20)
(54,540,301.43)
835,262.36
(14,201,294.72)
(2,066,260.77)
4,933,884.20
735,072.25
47,738,056.44
(12,560,070.54)
(1,568,397.21)
33,609,588.69

(31,751.46)
731,301.94
9,709,408.37
4,803,946.44
(460,026.07)
(8,887,505.28)
(30,848,482.89)
2,712,352.28
(54,883.01)
474,178.37
(183,640.39)
(2,308,918.73)
14,111,605.28
(5,207,644.41)
(4,491,031.94)
(1,364,564.14)
4,956,994.00
1,393,730.05
27,994,434.74
(7,712,778.72)
(664,339.99)
19,617,316.03

(195,459.60)
362,874.01
17,664.49
(1,158.22)
11,434,930.44
4,108,964.98
10,851,439.31
(1,939,548.75)
38,060,283.62
(3,914,294.34)
1,002,063.38
622,563.24
(227,708.18)
(17,525,819.49)
(54,540,301.43)
835,262.36
(3,717,612.71)
(2,066,260.77)
4,933,884.20
286,311.14
44,306,413.65
(12,527,044.62)
(407,330.96)
31,372,038.07
…/2
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-2-

งบกระแสเงินสด

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
(ต่อ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)

(4,409,315.66)
1,102,713.50
(7,577,854.00)
(10,884,456.16)

(8,122,299.50)
264,014.32
(7,247,985.82)
(15,106,271.00)

(4,330,486.66)
308,320.98
(7,577,854.00)
(11,600,019.68)

(5,579,111.89)
264,014.32
(7,247,985.82)
(12,563,083.39)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายเงินกูยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รับเงินกูยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวของกัน
จายเงินกูยืมระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวของกัน
จายเงินกูยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
จายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,879,498.39
(3,472,890.61)
(1,582,142.38)
(3,175,534.60)

(3,113.54)
(24,738,795.97)
7,000,000.00
(4,260,392.44)
(961,824.16)
(22,964,126.11)

1,879,498.39
(3,267,193.61)
(668,808.00)
(2,056,503.22)

(3,113.54)
(20,300,000.00)
7,000,000.00
(4,500,000.00)
(4,260,392.44)
(441,099.82)
(22,504,605.80)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

5,525,036.42
28,740,254.85
34,265,291.27

(4,460,808.42)
33,201,063.27
28,740,254.85

5,960,793.13
28,067,855.97
34,028,649.10

(3,695,651.12)
31,763,507.09
28,067,855.97

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนาย อาคารและอุปกรณ
ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

กิจกรรมที่ไมกระทบเงินสด
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง จากการโอนหนี้เปน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง จากการโอนหนี้เปน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น จากสัญญาเชาการเงิน

302,276,960.06
302,276,960.06
-

-

302,276,960.06

4,483,681.41

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ปองทรัพย จํากัดบริ(มหาชน)
ยอย และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
ษัท ป่องทรัและบริ
พย์ จ�ำกัษดัท(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533 และ
ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสํานักงาน
ใหญตั้งอยูเลขที่ 59 ซอยลาดพราว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2549 บริษัท ไดจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ปอง
ทรัพย จํากัด (มหาชน)” บริษัท ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุก
ชนิด เปน ผูถือลิขสิทธิ์การใหเชาและจัดจําหนายเพลง และภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี ดีวีดี บลูเรย และอื่นๆ
บริษัทยอย ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2545 มี
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 59 ซอยลาดพราว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2551 ไดจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “บริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด” เปน “บริษัท ปยวรรพทา
จํากัด” บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลัก ใหเชาอาคาร คลังสินคา มีบริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทใหญ โดยบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยผานกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทยอย
1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ ความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษา
แตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดรวมงบการเงินของบริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและ
รายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว ดังตอไปนี้
กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทใน
เครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

รอยละการถือหุน
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2554

บริษัทยอย
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด

ใหเชาอาคาร และคลังสินคา

ผูถือหุนและ
กรรมการรวมกัน
โดยผูถือหุนและ
กรรมการของบริษัทฯ
มีอํานาจควบคุม
บริษัทยอย

-

-

1
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่น อินดัสตรี้ จํากัด

รับจางผลิตแผน ซีดี ดีวีดี

บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอสที แกรนด คอรปอเรชั่น จํากัด)

จําหนายลิขสิทธิ์ ดีวีดี บลูเลย
และจําหนาย ดีวีดี บลูเลย

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
นางณลันรัตน นันทนนส
นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ

-

ลักษณะความสัมพันธ

รอยละการถือหุน
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2554

ผูถือหุนและ
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน

-

-

-

-

ผูถือหุนและกรรมการ
ผูถือหุน
ผูถือหุน

-

-

1.3 ขาดทุนสะสมเกินทุนและการดําเนินงานตอเนือ่ ง
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงผลขาดทุนสะสมเกินทุน
เปนจํานวน 29.17 ลานบาท และ 36.66 ลานบาท ตามลําดับในงบการเงินรวม และจํานวน 338.06 ลานบาท และ 344.03 ลานบาท
ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องเปนเวลานาน และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพย
หมุนเวียนในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 139.65 ลานบาท และ 183.55 ลานบาทตามลําดับในงบการเงินรวม และจํานวน 452.58
ลานบาท และ 266.94 ลานบาทตามลําดับในงบการเงินเฉพาะ งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งถือตาม
ขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป ดังนั้นจึงไมไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยในราคาที่อาจขายไดและไมไดปรับปรุง
หนี้สินตามจํานวนที่ตองจายคืนและจัดประเภทบัญชีใหมซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทไมสามารถดํารงอยูตอไปได
อยางไรก็ตาม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 21.1 ตอมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลว (รวม
การแปลงหนี้เปนทุน) เปนจํานวนเงินรวม 463,766,143.00 บาท บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 413,985,042.00 บาท
เปน 877,751,185.00 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง จากสถานการณดังกลาวจะทําใหขอสงสัยอยาง
มากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ หมดไป
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.4 ผลกระทบจากการนําตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชกอนวันที่มีผลบังคับใช
ในป 2555 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา กอนวันที่
เริ่มบังคับใชในป 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก โดยเริ่มตนสะสมตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2554
และตลอดไป โดยใชวิธีปรับยอนหลัง ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินป 2554 ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
4,933,884.20
- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน เพิ่มขึ้น
322,777.46
- ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนด เพิ่มขึ้น
922,221.34
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
3,688,885.40
- ขาดทุนสะสม เพิ่มขึ้น
- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
4,811,145.05
- รายไดจากการขาย ลดลง
200,038.32
- คาใชจายในการขายลดลง
922,221.34
- คาใชจายภาษีเงินได ลดลง
3,688,885.40
- กําไรสําหรับปลดลง
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง
0.009
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม)
4,933,884.20
5,735,894.00
5,148,684.20
(778,900.00)
(214,800.00)
9,890,878.20
4,933,884.20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ประมาณการเพิ่มขึ้นระหวางป
หัก จํานวนเงินที่ใชสิทธิระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1.5 การประกาศหามซื้อขายหลักทรัพย

เนื่ อ งจากสถานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 แสดงผลขาดทุ น เกิ น ทุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศ
ไทย จึ ง มี หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เรื่อง แจงการเขาขายอาจถูกเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และไดประกาศแจง
การหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป จนกวาบริษัทจะสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไข
ฐานะการเงินและการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
2556
จากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
2556
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
2556
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมี
2556
ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพย
2556
ที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
2556
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลง
2557
ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
2557
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
2557
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
2556
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะเริม่ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช ฝาย
บริหารพิจารณาแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552), ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552), การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 10, ฉบับที่ 29 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4, ฉบับที่ 12, และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอน
สินทรัพยทาง การเงินจะไมมีผลกระทบตองบการเงิน สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ และสําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12, การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 25 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติกอนวันที่มีผล
บังคับใช
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2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังนี้;
2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

บริษัทบันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
2.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณขึ้นนี้ ไดจาก
การวิเคราะหสถานะของหนี้ในปจจุบัน
2.3 สินคาคงเหลือ
สินคาเพื่อขาย
สินคาคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
บริษัทประมาณมูลคาสินคาที่คาดวาจะลาสมัยเปนคาใชจาย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและความนิยมของผูบริโภค
วัตถุดิบ
วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพยสินรายการอื่น แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
ป
10 – 20
5
5
5
ตามอายุสัญญา

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
สิทธิการเชา
2.5 สิทธิการเชา
สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเชาตัดจายสะสม
สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน

บริษัท บันทึกคาลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญาแตไมเกิน 3 ป โดย
วิธีผลรวมจํานวนป (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจํานวนเดือนเปนฐานในการคํานวณการตัดจายเปนรายเดือน
2.7 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัท ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาใชกอนกําหนด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัดจาย
ลิขสิทธิ์ซึ่งเปนรายจายหลักในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน ทําใหมีผลแตกตางชั่วคราวจากระยะเวลาเปนจํานวนที่มีสาระสําคัญ ซึ่ง
การนํามาตรฐานดังกลาวมาใชจะขจัดผลแตกตางดังกลาว และสงผลใหการนําเสนองบการเงินสะทอนภาพที่เปนจริงไดตลอดเวลา
โดยบัน ทึก รับ รูผ ลแตกตา งชั่ว คราวของราคาตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ยห รือ หนี ้สิน กับ ฐานภาษีข องสิน ทรัพ ยห รือ หนี ้สิน นั้น เปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
5
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2.8 รายไดคาลิขสิทธิ์รอรับรู

บริษัทฯ บันทึกรายรับคาลิขสิทธิ์เปนรายไดท้ังจํานวนในกรณีที่บริษัทไดรับเงินครบถวนและไมมีภาระผูกพันในการใหบริการใด ๆ ใน
อนาคต สําหรับรายรับคาลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันในการใหบริการในอนาคตจะบันทึกเปนรายไดรอรับรูและรับรูเปนรายได
โดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
2.9 รายการบัญชีทเี่ ปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสินและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปนเงินบาทโดยอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขาย ณ วันที่ในงบดุลตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว
ไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว
2.10 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ เป น
คาใชจายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดยนัก
คณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว อยางไรก็ตาม ผลประโยชน
หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
บริษัทฯ รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน
งวดที่เกิดรายการ
2.11 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิกโดยเมื่อลูกคาที่มีบัตรสมาชิกซื้อสินคาจะไดรับคะแนนเพื่อสะสมซึ่งนําไปคํานวณ
เปนมูลคาเงินบาทตามอัตราที่บริษัทฯ กําหนด มูลคาเงินบาทที่คํานวณไดสามารถนําไปใชแทนเงินสดในการซื้อสินคาครั้งตอๆ ไป
บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินของคะแนนสะสมดังกลาวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนํายอดที่ประมาณเพิ่มขึ้นแตละครั้ง
ไปแสดงหักจากยอดขายที่บริษัทฯ ใหคะแนนสะสม และบันทึกจํานวนเงิน (มูลคายุติธรรม) ที่คํานวณจากคะแนนสะสมเปนรายไดจาก
การขายเมื่อลูกคานําคะแนนสะสมมาใชชําระราคาสินคา
2.12 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ
เหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
2.13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี
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3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตาม
ราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคา ที่มีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งแสดง
รวมเปนสวนหนึ่งใน งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
สินทรัพย
3.1 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บาท
งบการเงินรวม

ผูถือหุนของบริษัทฯ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
-

เพิ่มขึ้น
302,276,960.0
6
302,276,960.0
6

ยอดคงเหลือ
นโยบายการคิด
ณ วันที่
ตนทุนกูยืม
31 ธันวาคม 2555
ระหวางกัน
302,276,960.0 รอยละ 2.5 ตอป
6
302,276,960.0
6

ลดลง
-

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัทยอยไดลงนามในสัญญาและไดโอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ จํานวนเงิน 308,570,946.06
บาท (ยอดคงคาง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (ซึ่งประกอบดวยเงินตน 302,276,960.06 บาท และดอกเบี้ยคางชําระ 6,293,986.00 บาท) ใหกับผูถือ
หุนของกลุมบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุนดังกลาวชําระหนี้คืนแกบริษัทยอยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป
3.2 ลูกหนี้อื่น
บาท

ดอกเบี้ยคางรับ - ผูถือหุนของบริษัทฯ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
7,246,365.46
7,246,365.46
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
-

3.3 เงินประกันและมัดจํา
บาท

เงินมัดจําคาเชา - บริษัท ปยวรรพทา
จํากัด
รวม

รายงานประจ�ำปี 2555

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
-

-
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
5,390,163.39
5,390,163.39
5,390,163.39

5,390,163.39

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้สิน
3.4 เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด
อินเตอรเนชั่น อินดัสตรี้ จํากัด
บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

1,979,671.06

4,288,589.79

1,979,671.06

4,288,589.79

53,500.00

53,500.00

53,500.00

53,500.00

2,033,171.06

4,342,089.79

2,033,171.06

4,342,089.79

3.5 เจาหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
คาเชาคางจาย
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้เงินทดรองจาย
กรรมการบริษัทฯ
รวม

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554

-

6,386,527.77

12,981,942.75

7,834,396.92

23,698.63

7,834,396.92

6,004,131.38
23,698.63

706,320.64
8,540,717.56

835,262.36
858,960.99

706,320.64
14,927,245.33

835,262.36
19,845,035.12

3.6 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บาท
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ

43,250,000.00

รวม

43,250,000.00

302,276,960.0
6
302,276,960.0
6

-

ยอดคงเหลือ
นโยบายการคิด
ณ วันที่
ตนทุนกูยืม
31 ธันวาคม 2555
ระหวางกัน
345,526,960.0
6
345,526,960.0
6

รอยละ 0 ตอป

ตามกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 บริษัทฯ ไดรับทราบและไดลงนามในหนังสือใหความยินยอมการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว และได
ปรับโอนยอดคงคางดังกลาว จากบัญชี ”เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไปเปนยอดคงคางในบัญชี ”เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวของกัน”
8
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.7 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ
นโยบายการคิด
ณ วันที่
ตนทุนกูยืม
31 ธันวาคม 2555
ระหวางกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เงินกูยืมระยะยาว
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด

302,276,960.06

-

(302,276,960.06)

-

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

(73,500,000.00)
228,776,960.06

-

73,500,000.00
(228,776,960.06)

-

รอยละ 2.5 ตอป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับธนาคารเจาหนี้แหงหนึ่ง และไดโอนทรัพยของ
บริษัทยอย ประกอบดวยที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตงอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ซึ่งมีมูลคาสินทรัพยตามบัญชีสุทธิรวม
235,138,497.90 เพื่อชําระหนี้จํานวน 306,776,960.06 บาท ของบริษัทฯ แกธนาคาร โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ได
อนุมัติใหบริษัทฯ รับความชวยเหลือดังกลาวจากบริษัทยอย และไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ตอบริษัทยอยจํานวน 306,776,960.06 บาท กําหนดชําระ
คืนเปนรายเดือน ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป บริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลวในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
ตามกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 บริษัทฯ ไดรับทราบและไดลงนามในหนังสือใหความยินยอมการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว และได
ปรับโอนยอดคงคางดังกลาว จากบัญชี ”เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไปเปนยอดคงคางในบัญชี ”เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวของกัน”
3.8 รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

บริษัทยอย
คาเชาและคาเบี้ยประกันภัย
ดอกเบี้ยจาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซื้อสินคา
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2554
2555
2554

นโยบายการคิด
ตนทุนระหวางกัน

-

-

1,763,718.18
6,625,248.42

13,410,282.63
7,571,102.06

ราคาตาม
รอยละ 2.5 ตอป

5,566,092.07

8,044,696.60

5,566,092.07

8,044,696.60

ราคาตลาด

1,516,712.29

2,179,995.14

1,516,712.29

2,148,914.99

รอยละ 4 ตอป

9
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ไดแก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึงบุคคล
ที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไวในคาใชจาย ในการขาย และบริหารดังนี้ :

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2554
2555
2554
626,675.00
682,915.00
626,675.00
682,915.00
9,472,522.25
9,736,428.70 7,424,258.25
7,121,800.00
10,099,197.25
10,419,343.70 8,050,933.25
7,804,715.00

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

3,013,330.65

3,187,724.00

2,999,679.48

3,185,725.86

33,349,344.20

28,124,092.80

33,126,353.20

27,453,692.06

36,362,674.85

31,311,816.80

36,126,032.68

30,639,417.92

หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

(2,097,383.58)

(2,571,561.95)

(2,097,383.58)

(2,571,561.95)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

34,265,291.27

28,740,254.85

34,028,649.10

28,067,855.97

เงินสด
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
รวม

5. ลูกหนี้การคา สุทธิ
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น

43,399,530.45

42,939,504.38

43,399,530.45

42,939,504.38

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(28,195,340.25

(28,195,340.25

(28,195,340.25)

(28,195,340.25)

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น สุทธิ

15,204,190.20

14,744,164.13

15,204,190.20

14,744,164.13
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

11,455,222.93

6,572,523.56

11,455,222.93

6,572,523.56

- เกินกําหนดชําระ 0 - 3 เดือน

3,296,879.79

3,033,313.17

3,296,879.79

3,033,313.17

- เกินกําหนดชําระ 4 - 6 เดือน

738.40

400.00

738.40

400.00

- เกินกําหนดชําระ 7 - 12 เดือน

741,388.23

3,562,773.81

741,388.23

3,562,773.81

27,905,301.10

29,770,493.84

27,905,301.10

29,770,493.84

43,399,530.45

42,939,504.38

43,399,530.45

42,939,504.38

(28,195,340.25)

(28,195,340.25)

(28,195,340.25)

(28,195,340.25)

15,204,190.20

14,744,164.13

15,204,190.20

14,744,164.13

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น
- ยังไมถึงกําหนดชําระ

- เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา – กิจการอื่น สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ยอดคงเหลือตนงวด
28,195,340.25
28,195,340.25
ตั้งเพิ่มในระหวางงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
28,195,340.25
28,195,340.25
6. ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท

รายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
5,813,476.82
4,766,959.08
1,505,015.96
883,409.01
8,200,186.80
896,445.64
15,518,676.58
6,546,813.73

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
5,056,634.42
4,041,373.47
1,446,297.18
883,409.01
8,196,686.80
887,330.64
14,699,618.40
5,812,113.12

11
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
7. สินคาคงเหลือ สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
รวม
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
120,692,116.90
99,813,589.95
7,926,862.10
10,243,596.25
128,618,979.00
110,057,186.20
(5,418,008.66)
(20,963,838.01)
123,200,970.34
89,093,348.19

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
120,692,116.90
99,813,589.95
7,926,862.10
10,243,596.25
128,618,979.00
110,057,186.20
(5,418,008.66)
(20,963,838.01)
123,200,970.34
89,093,348.19

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ยอดคงเหลือตนงวด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
20,963,838.01
20,963,838.01
(15,545,829.35)
5,418,008.66
20,963,838.01

12
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. อาคารและอุปกรณ – สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน :อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม :
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

เพิ่ม

ลด

133,186,169.10

1,275,367.25

(152,840.00)

7,848,959.73
143,721,945.79
22,291,992.89

3,133,948.41
-

(1,862,372.49)
(2,450,535.41)

307,049,067.51

4,409,315.66

(4,465,747.90)

(97,256,109.97)
(7,848,835.73)
(134,652,541.22)
(12,699,567.82)

(6,685,225.84)
(3,492,264.78)
(2,521,788.15)

115,521.47
1,629,726.42
2,377,865.89

(252,457,054.74)

(12,699,278.77)

4,123,113.78

ตัดจาย

(8,053,528.93)
(521,400.96)
(8,574,929.89)
7,358,256.50
461,008.72
7,819,265.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

126,255,167.42
7,848,959.73
144,472,120.75
19,841,457.48
298,417,705.38
(96,467,557.84)
(7,848,835.73)
(136,054,070.86)
(12,843,490.08)
(253,213,954.51)
45,203,750.87

54,592,012.77

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
คาใชจายในการขาย
4,107,392.40
4,205,635.88
คาใชจายในการบริหาร
8,591,886.37
9,444,848.91
รวม
12,699,278.77
13,650,484.79
13
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน :อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม :
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

เพิ่ม

ลด

ตัดจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

133,186,169.10
7,848,959.73
143,063,006.96
11,945,380.69
296,043,516.48

1,275,367.25
3,055,119.41
4,330,486.66

(152,840.00)
(1,862,372.49)
(658,423.21)
(2,673,635.70)

(8,053,528.93)
(455,824.46)
(8,509,353.39)

126,255,167.42
7,848,959.73
143,799,929.42
11,286,957.48
289,191,014.05

(97,256,109.97)
(7,848,835.73)
(134,138,791.30)

(6,685,225.84)
(3,441,537.93)

115,521.47
1,629,726.42

(96,467,557.84)
(7,848,835.73)
(135,537,410.78)

(9,025,505.11)

(791,472.06)

658,421.21

7,358,256.50
413,192.03
-

(248,269,242.11)
47,774,274.37

(10,918,235.83)

2,403,669.10

7,771,448.53

(249,012,360.31)
40,178,653.74

(9,158,555.96)

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
4,107,392.40
4,205,635.88
6,810,843.43
7,772,969.66
10,918,235.83
11,978,605.54

14
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
9. สิทธิการเชา - สุทธิ

ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการเชา - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
253,314,496.49

เพิ่ม
-

(152,559,296.36)

(10,752,109.97)

100,755,200.13

(10,752,109.97)

ลด
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
253,314,496.49
(163,311,406.3
3)

-

90,003,090.16

คาสิทธิการเชาตัดจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไวในคาใชจายในการขาย ประกอบดวย

สิทธิการเชาตัดจาย

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
10,752,109.97
10,876,561.57

10. คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการสวนที่ไดรับการลดหยอน
หรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว
อัตราที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 และ 2555 ในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 23 ตามลําดับ อัตรารอยละ 20 ในป 2556 และป
ถัดไป
บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2555 ดังนี้
อัตรารอยละของกําไร
- บริษัทใหญ
23
- บริษัทยอย
23
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมา
18,611,585.38
23,379,647.58
ผลแตกตางชั่วคราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(4,614,873.88)
(2,729,421.64)
ปรับปรุงเนื่องจากรัฐบาลลดอัตราภาษีป 2555 – 2557
(2,038,640.56)
ยอดคงเหลือยกไป
13,996,711.50
18,611,585.38
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมา
ผลแตกตางชั่วคราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปรับปรุงเนื่องจากรัฐบาลลดอัตราภาษีป 2555 – 2557
ยอดคงเหลือยกไป
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938,169.42
189,072.56
1,127,241.98

1,597,266.64
(190,012.51)
(469,084.71)
938,169.42

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ในเดือนธันวาคม 2554 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบบัญชี
โดยลดจากอัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 และ 2557 เปนการชั่วคราว บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแลว
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อสินคาลาสมัย คาลิขสิทธิ์ตัดจาย รายการรับคืน
และสินคาคงเหลือสวนที่ยังไมถือเปนยอดขาย และคาใชจายผลประโยชนพนักงาน ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน ตามรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บาท
มูลคา (บาท)

อัตรา

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ตามบัญชี

ตามฐานภาษี

ผลตางชั่วคราว

ภาษี

สินทรัพย

ลูกหนี้การคา

15,204,190.20

43,399,530.45

28,195,340.25

20%

5,639,068.05

-

ลูกหนี้ฝากขาย

-

15,085,311.10

15,085,311.10

20%

3,017,062.22

-

สินคาคงเหลือ

117,564,760.43

122,982,769.09

5,418,008.66

20%

1,083,601.73

-

สินคาฝากขาย

5,636,209.91

-

5,636,209.91

20%

9,881,388.13

20%

1,976,277.62

-

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร

16,361,216.66

26,242,604.79

หนี้สิน

-

1,127,241.98

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

2,159,698.00

-

2,159,698.00

20%

431,939.60

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

9,243,811.41

-

9,243,811.41

20%

1,848,762.28

รวม

13,996,711.50

1,127,241.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท
มูลคา (บาท)

อัตรา

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ตามบัญชี

ตามฐานภาษี

ผลตางชั่วคราว

ภาษี

สินทรัพย

ลูกหนี้การคา

14,744,164.13

42,939,504.38

28,195,340.25

20%

5,639,068.05

-

ลูกหนี้ฝากขาย

-

12,600,987.98

12,600,987.98

20%

2,520,197.60

-

สินคาคงเหลือ

84,402,501.09

105,366,339.10

20,963,838.01

20%

4,192,767.60

-

สินคาฝากขาย

4,690,847.10

-

4,690,847.10

20%

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร

23,071,914.55

46,157,108.59

23,085,194.04

20% - 23%

-

หนี้สิน

938,169.42

5,013,152.99

-

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

1,620,889.00

-

1,620,889.00

20%

324,177.80

-

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

4,611,106.74

-

4,611,106.74

20%

922,221.34

-

รวม

รายงานประจ�ำปี 2555
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บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกระทบยอดภาษีเงินไดตามบัญชีกับภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ฝากขาย
สินคาคงเหลือ
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
ภาระผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมแตม
บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน
สินคาฝากขาย
รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได

งบการเงินรวม
847,198.76

งบการเงินเฉพาะบริษัท
-

(496,864.62
3,109,165.8
3,036,875.3
(107,761.80

(496,864.62)
3,109,165.87
3,036,875.36
(107,761.80)

(926,540.93)

4,614,873.88

(926,540.93)

4,614,873.88

189,072.56

189,072.56
4,803,946.44
5,651,145.20

189,072.56

189,072.56
4,803,946.44
4,803,946.44

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ฝากขาย
สินคาคงเหลือ
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
ภาระผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมแตม
บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน
สินคาฝากขาย
รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได

งบการเงินรวม
2,574,500.14
2,819,534.0
648,740.79
2,096,383.8
449,802.72
(324,177.80
(922,221.34)

4,768,062.20

(659,097.22

(659,097.22)
4,108,964.98
6,683,465.12

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2,819,534.03
648,740.79
2,096,383.80
449,802.72
(324,177.80)
(922,221.34)
(659,097.22)

4,768,062.20
(659,097.22)
4,108,964.98
4,108,964.98
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

11. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาทุน :คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
รวม
หัก คาตัดจายสะสม:
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
รวม
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสุทธิ
บวก คาลิขสิทธิ์ยังไมถึงกําหนดตัดจาย

31 ธันวาคม 2554

เพิ่ม

ลด

ตัดจาย

296,048,810.18
296,048,810.18

7,570,182.06
7,570,182.06

(38,186,658.39)
(38,186,658.39)

-

265,432,333.85
265,432,333.85

(272,976,895.52)

(18,023,216.85)

38,186,658.39

-

(252,813,453.98)

(272,976,895.52)
23,071,914.66
3,734,664.99
26,806,579.65

(18,023,216.85)

38,186,658.39

-

(252,813,453.98)
12,618,879.87
3,742,336.93
16,361,216.80

31 ธันวาคม 2555

คาลิขสิทธิ์ตัดจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไวในคาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
18,023,216.85
14,317,018.42

คาลิขสิทธิ์ตัดจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดปรับปรุงบัญชี คาลิขสิทธิ์ – ราคาทุน และ คาลิขสิทธิ์ตัดจายสะสม สําหรับลิขสิทธิ์ที่หมดอายุและไดตัด
จําหนายเต็มจํานวนแลว เปนเงิน 38,186,658.39 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลวแตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิ์คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน
(ราคาทุนเดิม) 206.93 ลานบาท และ 238.05 ลานบาท ตามลําดับ
12. เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

15

66,133,830.37

66,127,853.50

66,133,830.37

66,127,853.50

คาใชจายคางจาย

8,509,496.14

16,199,031.44

5,927,174.79

7,480,121.18

เจาหนี้อื่น

3,906,722.07

5,158,888.36

3,737,960.59

5,158,888.36

78,550,048.58

87,485,773.30

75,798,965.75

78,766,863.04

ดอกเบี้ยคางจาย

รวม
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

13. สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

3,514,216.81

3,430,394.10

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

3,514,216.81

3,430,394.10

เงินกูระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

3.7

-

-

-

หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน

14

1,667,586.89

1,604,199.00

533,637.96

485,167.62

5,181,803.70

5,034,593.10

4,047,854.77

77,415,561.72

รวม

73,500,000.00

14. หนี้สินตามจากสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เงินตนหนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน

6,374,326.14

8,531,331.66

1,894,956.00

2,563,764.00

หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

(789,992.13)

(1,342,798.66)

(240,692.73)

(424,333.12)

หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน

5,584,334.01

7,188,533.00

1,654,263.27

2,139,430.88

(1,667,586.89)

(1,604,199.00)

(533,637.96)

(485,167.62)

3,916,747.12

5,584,334.00

1,120,625.31

1,654,263.26

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินที่ตองจายชําระดังนี้

ถึงกําหนดการจายชําระ
ภายในหนึ่งป
ถึงกําหนดการจายชําระ
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

บาท
งบการเงินรวม

เงินตน

31 ธันวาคม 2555
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี

เงินตน

31 ธันวาคม 2554
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี

รวม

รวม

1,667,586.89

419,511.25

2,087,098.14

1,604,199.00

552,806.52

2,157,005.52

3,916,747.12
5,584,334.01

370,480.88
789,992.13

4,287,228.00
6,374,326.14

5,584,334.00
7,188,533.00

789,992.14
1,342,798.66

6,374,326.14
8,531,331.66
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ถึงกําหนดการจายชําระ
ภายในหนึ่งป
ถึงกําหนดการจายชําระ
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินตน

31 ธันวาคม 2555
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี

เงินตน

31 ธันวาคม 2554
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี

รวม

รวม

533,637.96

135,170.04

668,808.00

485,167.62

183,640.38

668,808.00

1,120,625.31
1,654,263.27

105,522.69
240,692.73

1,226,148.00
1,894,956.00

1,654,263.26
2,139,430.88

240,692.74
424,333.12

1,894,956.00
2,563,764.00

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาบางฉบับขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพยสินตามสัญญาเชาเมื่อสิ้นสุดตามสัญญาเชา
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว
15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
เงินกูระยะยาว
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

52,746,847.44
(3,514,216.81)
49,232,630.63

56,197,681.44
(3,430,394.10)
52,767,287.34

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
52,746,847.44
(3,514,216.81)
49,232,630.63

56,197,681.44
(3,430,394.10)
52,767,287.34

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนยอดคงเหลือจากการโอนทรัพยชําระหนี้แกธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.5 ตอป โดยใชสิทธิการเชาพื้นที่อาคารในหางสรรพสินคาเปน
หลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิทยอยไถถอน/โอนสิทธิการเชาคืนเปนแหงๆ ได ภายใน 4 ป และใหชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเดือนละ
400,000.00 บาท โดยนําไปหักดอกเบี้ยกอน นอกจากนี้ธนาคารเจาหนี้จะปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมดจํานวนเงิน 66,114,520.02
บาท ใหแกบริษัทฯ ในวันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดชําระหนี้คงคางดังกลาวทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 52,746,847.44 บาท ทําใหบริษัทฯ บรรลุขอตกลงตาม
สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารดังกลาวจึงไดปลดภาระและคืนหลักประกันแกบริษัทฯ แลว โดยบริษัทฯ จะรับรูกําไรจากการยกหนี้
จํานวน 66,114,520.02 บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสที่ 1 ป 2556
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จําแนกเปนดังนี้ ;
จํานวนเงิน (ลานบาท)

วันที่

คงเหลือ
รายการ

วงเงิน

31 ธันวาคม
2555

เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศ 1 แหง
1. สินเชื่อเพื่อขยายสาขา
2. สินเชื่อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์

11.99
35.05

10.69
31.08

11.35
33.11

31/05/2545
17/12/2553

16/12/2557
16/12/2557

28/06/2545
31/01/2554

รอยละ 2.50
รอยละ 2.50

จํานองสิทธิการเชา

12.48

10.97

11.74

17/12/2553

16/12/2557

31/01/2554

รอยละ 2.50

จํานองสิทธิการเชา

59.52

52.75

56.20

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(3.51)

(3.43)

เงินกูระยะยาว – สุทธิ

49.23

52.77

3. สินเชื่อวงเงินหมุนเวียน
รวม

31 ธันวาคม
2554

เริ่มตน

สิ้นสุด

เริ่มชําระคืน

อัตราดอกเบี้ยตอป

หลักประกัน

จํานองสิทธิการเชา
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

16. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชนที่จายแลว
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บาท
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,620,889.00
1,217,884.00
538,809.00
403,005.00
2,159,698.00
1,620,889.00

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

2554

475,473.00

355,416.00

63,336.00

47,589.00

538,809.00

403,005.00

17. สินทรัพยที่เปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่เปนหลักประกันดังนี้;
17.1 บริษัทฯ ไดจดจํานองสิทธิการเชาสาขา เพื่อค้ําประกันวงเงินกู และหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เปนเงิน
ประมาณ 59.52 ลานบาท
17.2 เงินฝากธนาคารจํานวน 2.10 ลานบาท ของบริษัทฯ นําไปเปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
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บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

18. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จําแนกตามลักษณะไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2555
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
ซื้อสินคาสําเร็จรูป

2554

(36,424,356.30
357,374,304.2)
0

คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2554

309,548,152.30

(36,424,356.30
357,374,304.2)

37,988,866.35

0

37,988,866.35
309,548,152.30

กรรมการและผูบริหาร)

66,902,045.97

63,332,234.41

64,139,668.33

62,130,025.95

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี

41,474,605.59

38,844,064.78

39,693,562.65

37,172,185.53

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย

744,193.10

878,032.73

744,193.10

878,032.73

ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ

749,061.75

380,528.50

731,301.94

380,528.50

42,976,843.40

39,174,059.58

44,740,561.58

52,584,342.21

คาเชาและบริการ
19. ภาระผูกพัน
บริษัทใหญ

19.1 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และสรางสรรคภาพยนตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือมีสิทธิ ในการผลิต เผยแพร จําหนายและใหเชา ภาพยนตร หรือเพลง
ในรูปวีดีโอเทป, วีดีโอ, ซีดี ดีวีดี บลูเรย และสัญญาสรางสรรคภาพยนตร ซึ่งยังมีภาระที่จะตองชําระจนครบสัญญาเปนจํานวนเงิน 4.75
ลานบาท และ 4.40 ลานบาท ตามลําดับ
19.2 สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว
สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ และ คลังสินคา
เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริ ษั ท ฯ ได ล งนามในสั ญ ญาเช า สิ่ ง ปลู ก สร า งกั บ บริ ษั ท ป ย วรรพ ท า จํา กั ด เพื่อใชเปนสํานักงานใหญ
ของบริษัทฯ มีระยะเวลาเชา 3 ป และบริษัทฯ มีสิทธิตออายุการเชาออกไปได 3 คราว ๆ ละ 3 ป โดยตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน อัตราคาเชาเดือนละ 2.14 ลานบาท บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่เกิดจากการเชา
ทรัพย
ตอมา บริษัทฯ ไดปรับลดพื้นที่เชาลงตามลําดับ ตามแผนปรับลดคาใชจายของบริษัทฯ โดยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 เปนตนไป คงเหลือ
พื้นที่เชาประมาณ 7,434 ตารางเมตร มีคาเชาเดือนละ 1,796,721.13 บาท
ในไตรมาส 4 ป 2554 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัย บริษัทฯ ไดขอลดคาเชาจากผูใหเชาจากอัตราเดิมเปนอัตราคาเชาเดือนละ 100,000 บาท
และยกเวนคาเชาสําหรับพื้นที่เชาบางสวน ผูใหเชาไดพิจารณาลดคาเชาสําหรับป 2554 เปนจํานวนเงิน 11,233,279.09 บาท และลดคาเชา
สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2555 เปนจํานวนเงิน 2,808,319.77 บาท และตอมาในเดือนเมษายน 2555 ไดตกลงปรับลดคาเชาใหคงเหลือเดือน
ละ 100,000 บาท ตลอดอายุสัญญา โดยมีผลตั้งแตเดือนมกราคม 2555 เปนตนไป
23
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สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บริษัท ป่องทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทย่อย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาเชาพื้นที่สาขา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่สาขากับศูนยการคารวม 37 สาขา มีอายุสัญญาระหวาง 1 – 19 ป สิ้นสุดใน
เดือน ธันวาคม 2573
คาเชารวมของสํานักงานใหญ คลังสินคา และสาขา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 43.77 ลานบาท และ
51.47 ลานบาท ตามลําดับ
สัญญาเชาดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวย คาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ คลังสินคา และสาขา มีคาเชาขั้นต่ําจําแนกตามระยะเวลา ดังนี้
ระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

จํานวนเงิน (ลานบาท)
35.39
55.61
53.58

รวม

144.58

19.3 สัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ ไดทําสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ เพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของตามที่ระบุในสัญญา
20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือผลิตและจําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด โดยเปนผูถือลิขสิทธิ์การใหเชาและจัดจําหนาย
เพลง และภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี ดีวีดี บลูเรย และอื่นๆ ทั้งขายสงและขายปลีก ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น
รายไดกําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
21. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
21.1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จาก 509,000,000.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 509,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท) เปน 3,311,880,336.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,311,880,336 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และตอมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลว (รวมการแปลงหนี้เปนทุน) เปนจํานวนเงินรวม 463,766,143.00 บาท โดยจํานวนหนี้ที่แปลง
เปนทุนเปนจํานวนเงิน 353,361,356.00 บาท ตามหนังสือยินยอมใหแปลงหนี้เปนทุน ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จํานวน 345,526,960.06 บาท (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 3.6) และดอกเบี้ยคางจายของเงินกูดังกลาวจํานวนเงิน 7,834,396.92 บาท
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 3.5) ทําให บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก 413,985,042.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 413,985,042
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 877,751,185.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 877,751,185หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
21.2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งหมดเปนจํานวน
เงิน 52,746,847.44 บาท ทําใหบริษัทฯ บรรลุขอตกลงตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารเจาหนี้จึงไดปลดภาระและคืนหลักประกัน
แกบริษัทฯ แลว โดยบริษัทฯ จะรับรูกําไรจากการปรับโครงสรางหนีจ้ ํานวน 66,114,520.02 บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับไตรมาสที่
1 ป 2556
22. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
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รายงานประจ�ำปี 2555

103

บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

