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จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีที่ผ่านมามีการชะลอตัว รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ท�าให้

บริษัทฯ ยังคงระมัดระวังในการด�าเนินงาน และบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค�านึงถึงต้นทุนที่

เหมาะสมและคุ้มค่า และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการให้บริการในทุกสาขา เพ่ือสร้าง

ความพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า ซึง่จะส่งผลต่อยอดขายโดยตรง ส�าหรบัการขยายสาขาใหม่นัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการขยาย

สาขาเฉพาะในท�าเล และศูนย์การค้าท่ีมีศักยภาพ มีก�าลังซื้อ สามารถสร้างผลก�าไรได้ นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญกับ

การท�าตลาดดิจติอลอย่างต่อเน่ือง มกีารปรับปรงุหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามมากขึน้ ปรบัปรงุส่วนการค้นหาสนิค้าให้ง่ายกว่าเดมิ 

รวมถึงปรับปรุงให้การคลิกเข้าชมเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้นมาก จัดท�า Google+ Mangpong Shop เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ช่องทางในการเข้าถึงร้านแมงป่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงของ 

Socail Network ที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน และท�าการพัฒนา Application ชื่อ “mangpong” ใน App Store ของ 

Apple และ Play Store ของ Android เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้ Smartphone ในทุก Platform ทั้ง iphone, 

ipad รวมถึง smartphone และ tablet รุน่ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลอืกซือ้สนิค้าผ่าน Catalog และติดตามข่าวสารประชาสมัพันธ์

โปรโมชัน่ ตลอดจนแนะน�าสนิค้าใหม่ๆ ให้ลกูค้าค้นหาข้อมลูสนิค้า และสัง่ซือ้สนิค้าได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังเพ่ิมช่องทางอืน่ๆ 

ทาง internet เพื่อให้ความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น facebook (www.facebook.

com/mangpongshop) และ twitter (https://twitter.com/mangpongshop) อีกด้วย

ส�าหรับแนวทางในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์เข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยได้เปิดแบรนด์ “Gizman” (กิซแมน) ตั้งแต่ปลาย

ไตรมาสท่ี 4 ปีท่ีผ่านมา ในรูปแบบของ “ไลฟ์สไตล์โชว์รูม” ร้านค้าปลีกแนวใหม่แห่งแรกในประเทศไทย ท่ีจะท�าหน้าที่

คัดสรรสินค้าไลฟ์สไตล์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เพลินเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า โดยได้ท�าการแถลงข่าวเปิดตัวแล้วเมื่อเดือน

มกราคม 2557 และจะเปิดโชว์รูมแห่งแรกในปลายเดือนมีนาคม 2557 ที่ Mangpong Avenue ลาดพร้าว 90-92 ซึ่งจะเป็น

สาขาต้นแบบส�าหรับสาขาอื่นๆ (Flagship Store) ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้และ

ผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดีในปี 2557 บริษัทฯ จะยังคงระมัดระวังในการด�าเนินงาน และการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการด�าเนินงานอย่างเต็ม

ความสามารถ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดี

ตลอดมา

 

 (นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร)

  ประธานกรรมการบริษัทฯ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
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Mrs. Kityajai Triakevijit

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

Chairman and C.E.O.

ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ	(ต่อ)

Mrs. Tasna Rodplotong 

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

Independent Committee

กรรมการอิสระ

Mr. Withoon Manomaikul 

นายวิทูร มโนมัยกุล

Board of Director

กรรมการ

Mr. Preecha Thampipop 

นายปรีชา ธรรมพิภพ

Board of Director

กรรมการ

Mrs. Rutchayathibp Vijitvechakarnboon

นางสาวรชยาทิพย์ วิจิตรเวชการบุญ

Independent Committee

กรรมการอิสระ

Mr. Chakkrit Parapuntakul 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

Independent Committee  
Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Narin Opamuratawongse 
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

Independent Committee  
Audit Committee

กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Tarate Poshyananda 
นายธะเรศ โปษยานนท์

Independent Committee  
Audit Committee

กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ

Mrs. Thongyu Thawornskulchai 

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย

Board of Director 
Executive Director

กรรมการ, 
กรรมการบริหาร

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ 

Nalaanlat Nunnonl

Board of Director 
Executive Director

กรรมการ, 
กรรมการบริหาร

Miss Warisnalin Suphasanan 

นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์

Board of Director 
Executive Director

กรรมการ, 
กรรมการบริหาร
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ MPG

ประเภทธุรกิจ ถือลิขสิทธิ์และผู้จัดจ�าหน่ายบลูเรย์ ดิสก์ แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ และแผ่นซีดี

เพลง

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 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 มกราคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 3,311,880,336 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

3,311,880,336 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 877,751,185 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

877,751,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สถานที่ตั้ง 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 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

 นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885

 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

สถานที่ตั้ง ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

 49/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2234-1678

โทรสาร 0-2237-2133
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

 

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

 บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เร่ิมประกอบธุรกิจต้ังแตป 2524 และเปนที่รูจักอยางดีในฐานะ

รานคาปลีกส่ิงบันเทิงในนาม “แมงปอง” ผูประกอบธุรกิจคาปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร โดยมีสาขาแรกต้ังอยูที่

ศูนยการคาเดอะมอลลราชประสงค ซึ่งตอมาไดขยายสาขา Shop แมงปองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน (Home Entertainment) ไดอยางทั่วถึง ปจจุบันบริษัทฯ ถือเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจ

สินคาความบันเทิงภายในบาน โดยเปนผูถือลิขสิทธิ์ภาพยนตรไทยและตางประเทศ เพื่อผลิตสินคาในรูปแบบบลูเรย ดิสก  และ

ดีวีดี ตอบสนองความตองการของลูกคาทั่วประเทศ รวมทั้งยังเปนผูถือลิขสิทธิ์เพลงสากลตางประเทศเพื่อจัดจําหนายเพลงใน

รูปแบบซีดี ภายใตตราสินคา  MAXX MUSIC และ  HARMONIC รวมถึงเปนผูจําหนายสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคา

รายอื่นๆ ดวย 

 

สําหรับพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ต้ังแตป 2547 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ป 2547 -    บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 

ป 2548 -  บริษัทฯยายสํานักงานใหญแหงใหมไปที่ถนนลาดพราว ปากซอยลาดพราว 90 ในเนื้อที่กวา 

9,500 ตารางเมตร และ 

 -   พัฒนาผลิตภัณฑ VCD ในระบบเสียง Dolby 5.1 Prologic II เปนรายแรกของประเทศไทย ซึ่ง

ไดทําใหผลิตภัณฑ VCD มีระบบเสียงที่ใกลเคียงกับ DVD มากขึ้น 

ป 2549 -   เปด Walk in Warehouse และ Megastore ในไตรมาสสองของป 2549 

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

(มหาชน) 

 ป 2550 -  ปรับกลยุทธเนนการลดตนทุนและคาใชจายโดยการปดสาขาที่ไมทํากําไร ลดการจัดซื้อลิขสิทธิ์ 

  ที่ไมสรางกําไร เนนการอบรมพนักงานขายใหมีทักษะในการใหบริการกับลูกคา 

 - ปลายป 2550 ขยายตัวเขาสูหมวด Edutainment ดวยการเปนผูถือลิขสิทธิ์ผลิต จัดจําหนาย

ขายขาด และใหเชา Content ในหมวดสาระความรูจากบริษัทผูผลิตชั้นนําระดับโลกถึง 9           

แบรนด อาทิ BBC, National Geographic, Discovery Channel  ในรูปแบบ Edutainment 

Software แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และปรับ Shop แมงปองทุกสาขาในภาพลักษณใหม

ภายใตแนวคิด Edutainment Hub 

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

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

(บริษัท เจนเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด) จากนั้นในเดือนกันยายน ได

ทําการเพิ่มทุนอีก 23,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 

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

หุนสามัญจํานวน 413,985,042 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 -   ใหความสําคัญกับการขยายตัวเขาสูหมวด Edutainment อยางตอเนื่องจากปลายป 2550   

ซึ่งเปนการนํารองสูการจําหนายสินคาประเภทอื่นในหมวดเดียวกัน ซึ่งไดแก หนังสือ และแมก

กาซีน และเนื่องจากการที่จํานวน Content  ในกลุม Entertainment โดยรวมมีจํานวนลด

นอยลง  ดังนั้น ในชวงไตมาสที่ 4/2551 บริษัทฯ จึงไดทยอยปรับพื้นที่ Shop แมงปองบาง

สาขาท่ีมีขนาดพื้นที่เหมาะสมและมีความตองการของลูกคาใหเปนสวนของ “แมงปองบุคส” 

เพื่อจําหนายหนังสือ นิตยสาร พ็อกเกตบุคส  เพื่อเพิ่มความหลากหลายในตัวสินคา  และเปน

การสรางลูกคากลุมใหม  

ป 2552 -   บริษัทฯ มุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายของบริษัทฯ ที่มีอยูทั่วประเทศใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไรของ

แตละสาขาอยางใกลชิด  ลดขนาดพื้นที่ในบางสาขาใหเหมาะสมกับความสามารถในการสราง

ยอดขายและทําเล   รวมถึงปรับปรุงการจัดผังพื้นที่ การจัดวางสินคา และตกแตงใหทันสมัย

อยูตลอดเวลาเพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดใหเกิดการสัญจรเขามาภายในรานมากขึ้น  

  - ใหความสําคัญกับการบริหารลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนําสินคาบางรายการ

ที่จะมีคุณคามากขึ้นหากมีอายุมากขึ้น   มาทําการส่ือสารทางการตลาด ใหลูกคาทราบ

เก่ียวกับคุณคา หรือรางวัลตางๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงทําการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑใหมีคุณคา

และสวยงามมากขึ้น 

ป 2553 - บริษัทฯ ยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  และให

ความสําคัญกับการบริหารลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภท  Second Price  เพื่อผลิตและจําหนายภายในจุดจําหนาย

ของบริษัทฯ  ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม  โดดเดน  

แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป  และสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

- เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑเพลง โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่ขับรองโดยศิลปน

ตนฉบับ และเปนเพลงที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องมาผลิตและจําหนายในรูปแบบซีดี 

ภายใตตราสินคา HARMONIC 

- เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันทางการเงิน และเจาหนี้ธนาคารพาณิชยไดเปน

ผลสําเร็จ  ทําใหมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 183 ลานบาท และนอกจากเหตุผลดังกลาว

แลว การที่บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ       

จึงทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินไดเทากับ (56.04)  ซึ่งลดลงจากปกอนถึง

130.26 ลานบาท และหนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปกอนถึง 137.22 ลานบาท 

ป 2554 - บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายและการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ดวยการรวมกับคูคาพันธมิตรในการจัดตกแตงมุม 3D เพื่อใหลูกคาไดทดลองชมภาพยนตรใน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
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ระบบ 3 มิติภายใน Shop และการนําอุปกรณใหมๆ เชน  iPad2 มาใชเพื่อใหลูกคาสามารถ

ทดลองฟงเพลงและเขาชม Application ของบริษัทฯ (Application : mangpong) ได 

 - รุกธุรกิจออนไลนอยางเต็มตัว  โดยการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซด www.mangpong.co.th ใหม

ใหมีความทันสมัย สวยงาม นาติดตามมากขึ้น และตอบสนองการส่ังซื้อสินคาของลูกคาได

อยางรวดเร็วย่ิงขึ้น  นอกจากนี้ยังไดจัดทํา Application ของบริษัทฯ (Application : 

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

ซึ่งมีขอมูล Catalog สินคา และขาวสารประชาสัมพันธโปรโมชั่น ตลอดจนแนะนําสินคาใหมๆ 

ใหลูกคาคนหาขอมูลสินคา และส่ังซื้อสินคาได 

ป 2555 - บริษัทฯ เร่ิมจําหนายสินคาประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องกับสินคาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท อาทิเชน 

กลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม แผนเกมส อุปกรณโทรศัพทมือถือ เปนตน เพ่ือเปนการเพิ่ม

ความหลากหลายของสินคา และขยายฐานลูกคากลุมใหมดวย   

 - เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 

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

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

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

2,897,895,294 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ป 2556 - ทําการเพิ่มทุนในชวงปลายเดือน มกราคม 2556  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336 

บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 877,751,185 บาท นอกจากนี้ปลายเดือนมกราคม 2556 

บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหบริษัทฯ 

บรรลุขอตกลงตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้  และธนาคารเจาหน้ีไดปลดภาระและ                      

คืนหลักประกันแกบริษัทฯ รวมถึงยกหนี้ให จํานวน 66,114,520.02 บาท โดยบริษัทฯ จะรับรู

กําไรจากการยกหนี้จํานวนดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556              

สงผลใหบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนกลับมาเปนบวกเทากับ193,532,986.91 บาท 

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

(มหาชน) และเปล่ียนชื่อยอหลักทรัพยเปน MPG 

 - ปลายไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ใชกลยุทธเขาสูยุคดิจิตอล โดยไดเปดแบรนด “Gizman” (กิซแมน)  

ในรูปแบบของ “ไลฟสไตลโชวรูม” รานคาปลีกแนวใหมแหงแรกในประเทศไทย ที่จะทําหนาที่

คัดสรรสินคาไลฟสไตลเพื่อใหผูบริโภคไดเพลินเพลินกับการเลือกซื้อสินคา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 877,751,185  

บาท ดําเนินธุรกิจครอบคลุมส่ิงบันเทิงภายในบานทั้งในดานภาพและเสียง   

 

 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

  

บริษัทฯ มีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน (Home Entertainment) 

ท่ีมีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งภาพยนตรและเพลงโดยการจัดหาลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพและเปนที่

ตองการของลูกคาทุกๆ กลุมอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาผลิตเปนสินคาความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ที่มีความทันสมัย สอดคลอง

กับความนิยมของตลาด และจัดจําหนายผานชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยใชสาขาของบริษัทฯ เปน

ชองทางหลักในการกระจายสินคาสูผูบริโภค  และมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถให

ขอมูลและแนะนําสินคาไดอยางถูกตองและตรงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงินขอมูลสําคัญทางการเงิน

 

     หนวย:พันบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

  2556 2555 2554 2556 2555 2554 

ฐานะทางการเงิน    

 ปรับปรุงใหม 

   

 

 

ปรับปรุงใหม 

  

สินทรัพยรวม 690,732 683,884 362,982 371,347 373,226 359,686 

หนี้สินรวม 179,949 713,055 399,638 172,104 711,289 703,714 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 877,751 413,985 413,985 877,751 413,985 413,985 

สวนของผูถือหุน 510,783 (29,171) (36,655) 199,244 (338,062) (344,028) 

ผลการดําเนินงาน             

รายไดจากการขาย 463,048 525,736 529,051 463,048 525,736 529,051 

รายไดรวม 559,939 551,889 549,564 544,833 544,176 543,734 

ตนทุนขาย 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

กําไรขั้นตน 

273,615 

205,836 

189,433 

324,682 

210,618 

201,054 

314,303 

201,433 

214,748 

273,615 

194,606 

189,433 

324,682 

199,014 

201,054 

314,303 

195,999 

214,748 

กําไรจากการดําเนินงาน 80,488 16,589 33,828 76,612 20,480 33,432 

กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม

ราคาและคาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) 

49,008 42,518 72,972 43,322 44,627 70,604 

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ 76,189 7,485 22,948 73,540 5,966 17,888 

อัตราสวนทางการเงิน             

อัตรากําไรขั้นตน 40.91% 38.24% 40.59% 40.19% 38.24% 40.59% 

อัตรากําไรสุทธิ 13.61% 1.35% 4.18% 13.50% 1.10% 3.29% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 31.64% (22.74)% (48.29)% (105.95)% (1.75)% (5.08)% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 11.09% 1.43% 5.75% 19.75% 1.63% 4.49% 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.90 (2.11) (0.16) 0.86 (2.10) (2.05) 

กําไรตอหุน (Basic)  0.089  0.014  0.043 0.089 0.014  0.043 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ มีการบริหารและจัดการธุรกิจภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีโครงสรางธุรกิจ ดังนี้ 

 

1.  การถือครองลิขสิทธิ์ผลิตและจําหนายภาพยนตร 

 

ในปที่ผานมาการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรของบริษัทฯ  เปนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ประเภท Second Run เพื่อนํามาผลิตใน

รูปแบบบลูเรย  ดิสก และดีวีดี  ภายใตตราสินคา “แมงปอง” เพื่อจําหนายเฉพาะที่ Shop แมงปอง 40 สาขา  เนื่องจากภาพยนตร

ดังกลาวยังมีความตองการซ้ือจากลูกคาอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ ยังสามารถสามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม  

โดดเดน  แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป  อีกดวย 
 

• บริษัทฯ ถือครองลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพื่อผลิตและจําหนายภายใน Shop แมงปอง โดยจัดหาจากตัวแทนจําหนายใน

ประเทศ ไดแก ภาพยนตรของคายสหมงคลฟลม, มงคลเมเจอร, เอ็ม พิคเจอรส เปนตน  
 

• เปนผูจําหนายสินคาเพ่ือความบันเทิงภายในบานโดยการขายปลีกผานสาขาของบริษัทฯ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ 40 

สาขา  ทั้งสินคาที่บริษัทฯ เปนเจาของลิขสิทธิ์เองและสินคาลิขสิทธิ์ของคูคา เพื่อสรางความหลากหลายของสินคาและสามารถ

ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางครบถวน   

 

2.  การถือครองลิขสิทธิ์ผลิตและจําหนายเพลงสากล 
 

บริษัทฯ จัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลจากผูผลิตชั้นนําในตางประเทศอยางตอเนื่องมานานมากกวา 10 ป มีลิขสิทธิ์เพลงที่ถือ

ครองอยูกวา 10,000 เพลง และจัดซื้อเพิ่ม 200-250 เพลงตอป เพื่อนํามาผลิตเปนอัลบั้มเพลงในรูปแบบ ซีดี  และวางจําหนายเพื่อ

รองรับเทศกาลตางๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป ภายใตแบรนด MAXX MUSIC และจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่นําเพลงที่ไดรับความ

นิยมมาทําดนตรีแนวใหม และบันทึกเสียงคุณภาพระดับ 24-Bit มาผลิตและจําหนายในรูปแบบซีดีแผนทอง ภายใตแบรนด 

HARMONIC ซึ่งก็ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี  
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โครงสรางรายได 

 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาสามารถจําแนกไดดังนี้ 

          หนวย : ลานบาท 

  2556 2555 2554 

  จํานวน สัดสวน 

(%) 

จํานวน สัดสวน 

(%) 

จํานวน สัดสวน 

(%) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

ขายสินคา 463.05 84.99% 525.74 96.61% 529.05 97.30% 

-  ขายสง 5.35 0.98% 1.34 0.24% 4.51 0.83% 

-  ขายปลีก 457.70 84.01% 524.40 96.37% 524.54 96.47% 

รายไดคาเชาและบัตรสมาชิก 12.29 2.26% 15.89 2.92% 11.67 2.15% 

อื่นๆ 69.49 12.75% 2.55 0.47% 3.01 0.55% 

รวม 544.83 100.00% 544.18 100.00% 543.73 100.00% 

 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจถือลิขสิทธิ์ และจําหนายสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบานภายใตตราสินคา ”แมงปอง” รวมถึงเปน

ผูจําหนายสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ ซึ่งรายไดจากการดําเนินธุรกิจดังกลาว ในป 2556 และ ป 2555 เทากับ 

463.05 ลานบาท และ  525.74   ลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวนรอยละ  84.99  และ  96.61  ของรายไดรวม ตามลําดับ 

 

1  การถือครองลิขสิทธ์ิผลิตและจัดจําหนายภาพยนตร   

  

1.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ คือ ลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพื่อนํามาผลิต และจัดจําหนายในรูปแบบแผนบลูเรย 

ดิสก  แผนดีวีดี (“แผนภาพยนตร”) รวมถึงสินคาเพื่อความบันเทิงในรูปแบบแผนภาพยนตร ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ  

 

1.2  การจัดหาผลิตภัณฑ 

ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 

1) สินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 

1.1) ขั้นตอนการจัดหาลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จะเลือกซื้อลิขสิทธิ์ที่เปน Second Run เพื่อนํามาผลิตและจําหนายเฉพาะภายใน 

Shop แมงปองจากตัวแทนจําหนายลิขสิทธิ์ในประเทศ  

1.2)  ขั้นตอนการผลิตสินคา เม่ือบริษัทฯ ไดลิขสิทธิ์ภาพยนตรแลว จะนํามากําหนดจํานวนการผลิตในรูปแบบตางๆ       

ซึ่งไดแก บลูเรย ดิสก  และดีวีดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจางผูผลิตภายนอก เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนในเร่ืองเทคโนโลยี

ของอุปกรณและการวาจางบุคลากร  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการคาที่เปนผูผลิตบลูเรย ดิสก  และดีวีดี ใหแกบริษัทฯ ที่

สําคัญ 4-5 แหง ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือของผูผลิตแตละรายลวงหนาเพื่อการผลิตสินคาที่มี

คุณภาพสูงและปองกันการลักลอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ  
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2)    สินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่น ๆ  

เพื่อให Shop แมงปอง มีสินคาท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน   

บริษัทฯ จึงมีการจัดซื้อสินคาที่ไมใชตราสินคาแมงปอง (Non-Mangpong) ที่เปนภาพยนตรในรูปแบบ บลูเรย ดิสก  และดีวีดี  จาก

ผูผลิต ผูจัดจําหนาย และตัวแทนจัดจําหนายสินคา ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทภาพยนตรใหกับ 

บริษัท แคททาลิสท อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด (Catalyst) บริษัท แฮปป โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Happy Home) 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (MVD) United Home Entertainment เปนตน  

  

การบริหารลิขสิทธิ์และสินคาคงคลัง  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารลิขสิทธิ์โดยมุงเนนการจัดซ้ือลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพ และเปนที่นิยมของลูกคา และคัดเลือก

ลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ถืออยูเพื่อผลิตสินคาในรูปแบบตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม  โดยตรวจสอบความนิยม

ของลิขสิทธิ์ และแนวโนมความตองการสินคากอนการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลัง ดวยการ

ติดตามยอดขายสินคา โดยแตละสาขาจะสงขอมูลการขายสินคาใหสํานักงานใหญทุกส้ินวันทําการ เพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูลในการ

บริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญเพื่อเขาสุมตรวจสอบสินคาคงเหลือ

ทุกสาขา อยางตอเนื่อง โดยเฉล่ียสาขาละประมาณ 8 คร้ังตลอดป 

 

1.3  การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

 

1)   การตลาด 

บริษัทฯ มีการปรับตัวทางดานการตลาดอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา ซ่ึงจะสงผลตอผล

ประกอบการของบริษัทฯ โดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้ 

• กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย  

บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายเปนของตนเองในนาม Shop แมงปอง (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศใน

ศูนยการคา ชอปปงพลาซา ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปดสาขาในทําเล และศูนยการคาที่มีศักยภาพมีกําลัง

ซื้อ เพื่อสามารถเขาถึงลูกคา รวมถึงเปนการขยายฐานลูกคา และสรางความภักดีในตราสินคา “แมงปอง”     
 

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา 

 2556 2555 2554 

จํานวนสาขาและจุดขาย 37 40 41 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกใหลูกคาโดยเพิ่มชองทางการจําหนายผานทาง E-Shop หรือเว็บไซตของบริษัทฯ 

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

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

เพื่อใหสามารถเลือกซื้อสินคาผาน Catalog และติดตามขาวสารประชาสัมพันธโปรโมชั่น ตลอดจนแนะนําสินคาใหมๆ ใหลูกคา

คนหาขอมูลสินคา และส่ังซื้อสินคาได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มชองทางอื่นๆ ทาง internet เพื่อใหความสะดวกสบายในการ

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

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

 เนื่องจากปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคาเพื่อความบันเทิง คือคุณภาพสินคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการคัดเลือกลิขสิทธิ์

ภาพยนตรท่ีมีคุณภาพและไดรับความนิยม เลือกใชระบบและเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทรับจางผลิตสินคาที่มีความทันสมัย 

เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง ระบบภาพและเสียงคมชัด  
 

• กลยุทธการสรางความแตกตาง  

บริษัทฯ มีการสรางความแตกตางใหกับสินคาโดยใชบรรจุภัณฑ (Packaging) ที่มีความโดดเดน, การใหบริการหลังการ

ขาย โดยรับประกันคุณภาพสินคาท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกคาสามารถนําสินคามาเปล่ียนไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดหากพบวาสินคามีขอผิดพลาดจากการผลิต, พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลและ

ใหบริการไดเปนอยางดี 
 

• กลยุทธในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ  

บริษัทฯ ไดจัดหาลิขสิทธิ์จากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อใหสินคาของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง และ

เปนทางเลือกใหกับลูกคาของบริษัทฯ ทั้งในดานรูปแบบผลิตภัณฑที่มีทั้งบลูเรย ดิสก ดีวีดี และในดานประเภทสินคาที่มีทั้ง

ภาพยนตรไทย ภาพยนตรฮอลลีวูด ภาพยนตรฮองกง ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินคาบันเทิง

ประเภทคอนเสิรต สารคดี การตูน และโชวตางๆ  
 

• กลยุทธการกําหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาใหสามารถแขงขันได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบริษัทฯ 
 

• กลยุทธในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ 

 -   การโฆษณาประชาสัมพันธ ณ จุดขาย จากการที่บริษัทฯ มีจุดเดนในเร่ืองการมี Shop เปนของตนเองจํานวนมาก 

บริษัทฯ จึงมีขอไดเปรียบในการการโฆษณาในรูปแบบการตกแตงหนาราน (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน 

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

ซึ่งถือเปนการโฆษณาและสรางการจดจําตราสินคา “แมงปอง” รวมถึงสามารถกระตุนใหเกิดความตองการซื้อสินคาไดเปนอยางดี  

 -   การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน

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

และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ให

ลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลายย่ิงขึ้น 
 

• กลยุทธการปรับเปล่ียนรูปแบบสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

บริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบสินคาตามสมัยนิยมและเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปจากวีดีโอ มาเปน วีซีดี และเปน          

ดีวีดี และลาสุดในรูปแบบ บลูเรย ดิสก ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการปรับเปล่ียนสัดสวนสินคา

เหลานี้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ต้ังของราน โดยพิจารณาจากขอมูลประวัติการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของลูกคาที่เขามาใช

บริการในแตละสาขาเปนหลัก เพื่อใหสามารถจัดวางสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ใหมากที่สุด 

 

2) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 2 กลุมดังนี้ 
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กลุมที่ 1  ผูบริโภคโดยตรง (End User) คือ บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินคาจาก Shop แมงปอง ลูกคากลุมนี้นิยมชมภาพยนตร

และฟงเพลงที่บานหรือนิยมซื้อผลงานภาพยนตรและเพลงเพื่อเก็บสะสม โดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (Mangpong Privilege 

Card) ประมาณ 200,000 ราย  ลูกคากลุม EShop ซึ่งเปนลูกคากลุมใหมที่บริษัทฯ ขยายชองทางการจัดจําหนายจํานวนกวา 

20,000 รายและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และลูกคาในกลุม Social Media อาทิ Facebook Twitter ซึ่งลวนแลวแตมี

ความเช่ือม่ันในคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับจากรานคาและสินคาของบริษัทฯ และมี Brand Loyalty ตอตราสินคาสินคา 

“แมงปอง” 

กลุมที่ 2  ผูจัดจําหนาย ตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะทยอยลดลงเนื่องจากลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ถือครองแบบจัดจําหนายขายสงได  

ทั่วประเทศกําลังจะหมดสัญญาลง  โดยปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายประมาณ 3-4  ราย 

 

3) การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 ปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางการจําหนาย 2 ชองทางดังนี้ 

3.1) Shop แมงปอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี Shop แมงปอง ซึ่งเปนรานคาปลีกที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง

รวมทั้งส้ิน 37 สาขา โดยสาขาเหลานี้จะมีพนักงานขายของบริษัทฯ (Edutainment Provider) คอยใหคําแนะนําและอาํนวยความ

สะดวกแกลูกคาในการซื้อสินคาของบริษัทฯ  ทําเลที่ต้ังของ Shop จะอยูในศูนยการคาชั้นนําตางๆ ทั่วประเทศเพื่อเขาถึงกลุมลูกคา

เปาหมายไดอยางทั่วถึง และอํานวยความสะดวกใหลูกคาในการซื้อสินคาของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบงตามทําเลที่ต้ัง ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 ไดดังนี้ 
 

 กทม. ตางจังหวดั รวม 

จํานวนสาขา 30 7 37 

 

3.2) ผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนาย (Wholesale)  เปนการขายสงสินคา ใหกับผูจัดจําหนายและตัวแทนตางๆ ใน

กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายดังกลาวจะกระจายสินคาของบริษัทฯ ไปยังรานคาปลีกตางๆ            

ทั่วประเทศเพื่อจําหนายสินคาของบริษัทฯ ใหกับลูกคา (End User) ทั่วไป  

 

รายไดและสัดสวนการจัดจําหนายผานแตละชองทาง                         หนวย: ลานบาท 

ชองทางการจดัจําหนาย 
2556 2555 2554 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

Shop แมงปอง 457.70 98.84% 524.40 99.75% 524.54 99.15% 

ผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนาย (ขายสง) 5.35 1.16% 1.34 0.25% 4.51 0.85% 

รวม 463.05 100.00% 525.74 100.00% 529.05 100.00% 

 

4)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

สินคาประเภทแผนภาพยนตรยังคงเปนที่ตองการของลูกคา และยังสามารถสรางยอดขายได เนื่องจาก 

• มีการปรับปรุงรูปแบบซอฟแวรที่ใหคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งทางดานภาพและเสียง จากแผนวีซีดี เปน แผนดีวีดี และลาสุด

เปนบลูเรย ดิสก 

• ลูกคามีความตองการซ้ือเพื่อการสะสม หรือเปนของที่ระลึกเพื่อมอบใหแกกัน โดยเฉพาะภาพยนตรคุณภาพ 

ภาพยนตรที่ไดรางวัลจากการประกวดตางๆ 
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• ผูประกอบการใหความสําคัญในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และขยายชองทางการจําหนายสินคาผานตัวแทน

จําหนาย รานสะดวกซื้อ และซุปเปอรสโตร เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นและหาซื้อไดสะดวกขึ้น 

• ราคาของสินคามีการปรับตัวลดลง จากการที่ผูประกอบการหันมาใชกลยุทธทางดานราคาเพื่อแกปญหาสินคาละเมิด

ลิขสิทธิ์  

• เคร่ืองเลนแผนภาพยนตร มีแนวโนมราคาลดลงและมีใชในเกือบทุกครัวเรือน  และในหลายครัวเรือนมีเคร่ืองเลน

มากกวา 1 เคร่ือง 

 ทั้งนี้ ขอมูลสนับสนุนปจจัยเร่ืองเคร่ืองเลนแผนดีวีดี และแผนบลูเรย วา ตลาดเคร่ืองใชไฟฟาดังกลาว  ในชวง 3 ป ที่

ผานมา โดยเฉพาะเคร่ืองเลนแผนบลูเรย มีการเติบโตสูงขึ้น และคาดวายังคงเติบโตตอเนื่องในป 2557 

 

ตารางแสดงจํานวนเคร่ืองเลนแผนดีวีดี และเคร่ืองเลนแผนบลูเรย ต้ังแตป 2554-2557 (ประมาณการ)  
 

ประเภทผลิตภัณฑ 

(Product Category ) 

จํานวนเครื่อง (Total market in Units) 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 

2556 

(2013) 

2557e 

(2014e) 

เคร่ืองเลนดีวีดี (DVD Player) 2,900,000 2,440,000 1,978,000 1,600,000 

เคร่ืองเลน บลูเรย (Blu-ray Player) 71,500 101,000 122,000 140,000 

รวม (Total) 2,971,500 2,541,000 2,100,000 1,740,000 

 แหลงที่มา: Suengamonpisuit, Tanawat (GfK Retail and Technology Thailand) 

  

สภาวะการแขงขัน ปญหา และอุปสรรค 

การท่ีตลาดโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตมีขนาดใหญและยังมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากสินคามีราคาลดลง 

ผูบริโภคหาซื้อไดงาย และเปนส่ิงบันเทิงท่ีมีราคาตํ่า  ทําใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด การ

เติบโตของธุรกิจดังกลาวกอใหเกิดการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายแผนภาพยนตร รวมถึงตลาดสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อยางไร 

ก็ตามการที่ผูประกอบการจะดํารงความสามารถในการแขงขันในธุรกิจนี้ไดขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้  

• การมีลิขสิทธิ์ภาพยนตร  ลิขสิทธิ์ ถือเปนวัตถุดิบสําคัญที่มีอยูอยางจํากัดในการผลิตแผนภาพยนตร ปจจุบัน

ผูประกอบการแตละรายไดใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพและเปนที่นิยม ซึ่งรวมถึงการแขงขันดานราคา 

ความสามารถในการจําหนายสินคาภายใตลิขสิทธิ์ใหประสบความสําเร็จเพื่อสรางอํานาจในการตอรองราคาลิขสิทธิ์ รวมถึงการ

ดํารงความสัมพันธทางการคากับผูขาย/ผูผลิตลิขสิทธิ์ และการหันมาเปนผูผลิตภาพยนตรเพื่อถือครองลิขสิทธิ์เอง  

• ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกระจายสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

ทั่วถึงและทันเวลา โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีชองทางการจัดจําหนายของตนเอง หรือมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนาย 

ตัวแทนจัดจําหนาย และรานคาหรือธุรกิจที่เปนคูคา การที่ผูประกอบการมีชองทางการจัดจําหนายที่สามารถสรางยอดขายไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจจัดจําหนายแผนภาพยนตรที่อยูในสภาวะ

การแขงขันสูง  

• การปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์   ตลาดสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนคูแขงที่สําคัญอยางหนึ่งของผูประกอบการ 

ในธุรกิจนี้ อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญในการปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ เชน การตรวจจับ

โรงงานผลิตและผูจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การสงเสริมของภาครัฐและเอกชนในการตอตานสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การลดราคา

สินคาของผูประกอบการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองเพื่อใหราคาสินคาไมมีความแตกตาง เปนตน มีสวนชวยใหผูประกอบการท่ีมีลิขสิทธิ์

ถูกตองสามารถแขงขันในธุรกิจนี้ไดเปนอยางมาก 
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• คุณภาพของสินคาและบริการ   คุณภาพของสินคาทั้งในสวนของลิขสิทธิ์และแผนภาพยนตร มีสวนสําคัญที่กําหนด

ความสําเร็จในการจําหนายแผนภาพยนตรนั้นๆ การมีลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่มีคุณภาพทั้งในเนื้อหา ภาพ และเสียง ประกอบกับการ

ผลิตแผนที่มีคุณภาพมีภาพและเสียงที่คมชัด นอกจากจะสรางยอดขายใหกับสินคานั้นๆ แลวยังเปนการสรางความจงรักภักดีใน

ตราสินคาของผูประกอบการดวย 

 

สําหรับบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการในธุรกิจจําหนายแผนภาพยนตร ที่มีประสบการณในธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต

กวา 35 ป   มีการจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตเปนแผนภาพยนตรในรูปแบบบลูเรย ดิสก  ดีวีดี  

จัดจําหนายใน Shop แมงปอง  ซึ่งเปนที่รูจักและยอมรับของลูกคาทั่วไปมาตลอด  โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดํารง

ความสามารถในการแขงขันดังนี้ 

1)    การมีลิขสิทธิ์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย  ปจจุบันบริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายผูผลิตภาพยนตร         

ชั้นนํา การมีประสบการณในธุรกิจ การมีทีมงานในการจัดหาลิขสิทธิ์ การใชกลยุทธทางการตลาดและสงเสริมการขายอยางมี

ประสิทธิภาพ ทาํใหบริษัทฯ สามารถจัดหาและจัดการลิขสิทธิ์ที่มีอยูใหสามารถสรางรายไดอยางตอเนื่อง 

2) การมีชองทางการจัดจําหนาย  ปจจุบันบริษัทฯ มีสาขารวม 37 สาขา กระจายอยูตามศูนยการคา และชุมชนที่

สําคัญทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงศักยภาพของ

ทําเลที่ต้ัง และความสามารถในการทํากําไร  จะทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาแกผูบริโภคไดอยางทั่วถึง 

3)    การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ   การมีลิขสิทธิ์ที่ตรงตามความตองการของตลาด ประกอบกับการใชเทคโนโลยีใน         

การผลิตใหสินคาที่มีภาพและเสียงที่คมชัด ทําใหผูบริโภคสามารถไววางใจในสินคาที่ผลิตจากบริษัทฯ วามีคุณภาพทั้งในดาน

เนื้อหาและตัวสินคา กอใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาของบริษัทฯ และสรางรายไดอยางตอเนื่องใหแกบริษัทฯ 

4) การใหความสําคัญกับการบริการ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย  มีการ

ฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในตัวสินคา สามารถแนะนําสินคาใหแกลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีบริการหลัง

การขายหากพบสินคาชํารุดหรือบกพรองจากการผลิต สามารถเปล่ียนหรือคืนไดในระยะเวลาที่กําหนด 

 

1.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-  ไมมี - 

 

1.5 งานที่ยังไมสงมอบ 

-  ไมมี - 

  

2   การถือครองลิขสิทธ์ิผลิตและจําหนายเพลงสากล  

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ คือ ลิขสิทธิ์เพลงเพื่อนํามาผลิต และจัดจําหนายในรูปแบบแผนซีดี ภายใตตรา

สินคา MAXX MUSIC  และ HARMONIC รวมถึงสินคาเพื่อความบันเทิงในรูปแบบ ซีดี ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ  

 

2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ 

ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนาย สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(ต่อ)

  

1) สินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 

1.1)  ขั้นตอนการจัดหาลิขสิทธิ์ 

  บริษัทฯ จัดซ้ือลิขสิทธิ์เพลงสากลจากผูผลิตชั้นนําในตางประเทศอยางตอเนื่องมานานมากกวา 10 ป โดยลิขสิทธิ์เพลง

ดังกลาวจะมีการตออายุสัญญาทุกๆ ป ปจจุบันมีลิขสิทธิ์เพลงที่ถือครองอยูกวา 10,000 เพลง และในแตละปบริษัทฯ จะซื้อลิขสิทธิ์

เพลงประมาณ 200-250 เพลง เพื่อนํามาผลิตเปนอัลบั้มเพลง ในรูปแบบ ซีดี  และวางจําหนายเพื่อรองรับเทศกาลตางๆ 

อยางตอเน่ืองตลอดท้ังป ภายใตแบรนด MAXX MUSIC และจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลท่ีนําเพลงท่ีไดรับความนิยมมาทํา

ดนตรีแนวใหม และบันทึกเสียงคุณภาพระดับ 24-Bit มาผลิตและจําหนายในรูปแบบซีดีแผนทอง ภายใตแบรนด 

HARMONIC ซึ่งก็ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี  

1.2) ขั้นตอนการผลิตสินคา โดยการจางผูผลิตที่มีคุณภาพ และเปนพันธมิตรทางการคากับบริษัทฯ เปนผูผลิตในรูปแบบ

แผนซีดี  

 

2)    สินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่น ๆ  

บริษัทฯ มีการจัดซื้อสินคาที่ไมใชตราสินคาแมงปอง (Non-Mangpong) ที่เปนเพลงในรูปแบบแผนซีดี  ดีวีดีคอนเสิรต        

ดีวีดีคาราโอเกะ  และที่กําลังกลับมาไดรับความนิยมอีกคร้ังคือ แผน Vinyl จากผูผลิต ผูจัดจําหนาย และตัวแทนจัดจําหนายสินคา 

ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทเพลงใหกับบริษัท วอรนเนอร มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ยูนิเวอร

ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด   บริษัท บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เปนตน  

 

2.3   การตลาดและสภาวะการแขงขัน 
 

1)   การตลาด 

• คัดเลือกเพลงที่ไดรับความนิยมจากผูฟงมาผลิตเปนอัลบั้มรวมเพลงในรูปแบบ ซีดี  

• เนนการวางจําหนายเพื่อรองรับเทศกาลตางๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 
 

2)   ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย  

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายสินคาเพลงใหแกลูกคาผานชองทางจําหนายของบริษัทฯ ดังหัวขอ 1.3 ขอ 3.1) 
 

3)  สภาวะการแขงขัน 

 ในป 2556 ผูประกอบการในธุรกิจเพลงปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยการแบงหนวยงานที่รับผิดชอบตามแนวเพลง 

เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูบริโภคทุกกลุมเปาหมาย และพัฒนาชอง

ทางการใหบริการผานทางส่ือดิจิตอลตางๆ ดวยราคาที่คุมคามากขึ้น อีกทั้งยังใหความสําคัญในการจัดคอนเสิรตของศิลปนที่ไดรับ

ความนิยมในภูมิภาคตางๆ นอกจากนี้ยังสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับผูประกอบการตางชาติในการขยายตลาดเพลงไทยไปยัง

ตางประเทศ อาทิ จีน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต เปนตน  

ปจจัยที่ทําใหธุรกิจเพลงมีการเติบโตไดแก 

• เปนสินคาที่สรางความบันเทิงใหกับผูบริโภคไดทุกเพศ  ทุกวัย  และทุกอาชีพในราคาไมสูง  และสามารถหาซื้อได

สะดวก 

• มีการดําเนินธุรกิจครบวงจร ต้ังแตกระบวนการผลิตและสรางสรรคงานเพลง การตลาด การจัดจําหนายทั้งการคาสง

และคาปลีก การสงเสริมการขาย การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์  

• สามารถขยายธุรกิจไปสูธุรกิจบันเทิงประเภทอื่นได อาทิ ธุรกิจโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร และคอนเสิรต เปนตน 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(ต่อ)

  

 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเพลงก็ยังคงมีความเส่ียง ดังนี้   

• การละเมิดลิขสิทธิ์โดยนําผลงานเพลงไปดัดแปลงเลียนแบบ แลวนําออกจําหนายในราคาถูก ยังคงมีอยูทั่วไปเปน

จํานวนมาก 

• การทําสําเนาเพลงดวยตนเองโดยใชอุปกรณทางคอมพิวเตอรสามารถกระทําไดงาย สงผลกระทบตอรายไดและการ

เติบโตของธุรกิจ 

• มีคาใชจายในการดําเนินธุรกิจสูง  โดยเฉพาะอยางย่ิงการสงเสริมการขายเพื่อใหสินคาเปนที่ยอมรับในตลาด 

• การยายสังกัดของศิลปนและทีมงานผลิตที่มีคุณภาพสงผลกระทบตอการตลาด 

• พฤติกรรมและความนิยมในการฟงเพลงของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กอใหเกิดความไมแนนอนทาง

ธุรกิจ 

 

 สําหรับบริษัทฯ ในฐานะผูมีประสบการณในการจําหนายสินคาเพื่อความบันเทิงมากวา 35 ป โดยเฉพาะสินคาประเภท

เพลงซ่ึงถือเปนสินคาชนิดแรกที่บริษัทฯ จัดจําหนาย  และมีนโยบายในการดํารงความสามารถในการแขงขันดวยการจําหนาย

สินคาเพลงสากลรวมฮิตภายใตตราสินคา MAXX MUSIC และ HARMONIC อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

ผาน Shop แมงปองทุกสาขา  

 

2.4   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-  ไมมี - 

 

2.5   งานที่ยังไมสงมอบ 

-  ไมมี - 
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ปัจจัยความเสี่ยง

  

ปจจัยความเส่ียง

 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 

ความเส่ียงในการลงทุนลิขสิทธ์ิ 

เนื่องจากรายไดจากการจําหนายสินคาลิขสิทธิ์แมงปอง ทั้งภาพยนตรและเพลงถือเปนรายไดหลักของ บริษัทฯ  โดย

ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลงดังกลาวอาจทํารายไดนอยกวาที่ต้ังเปาหมายหรือคาดการณไวซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

รายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงในการลงทุนดังกลาวจึงมุงเนนลงทุนใน

ลิขสิทธิ์ที่เปนที่ตองการของลูกคา  มีคาลิขสิทธิ์ที่สมเหตุสมผล สามารถใหผลตอบแทนตอการลงทุน แกบริษัทฯ ไดอยาง

รวดเร็ว  ยกเลิกการซื้อลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูงเกินกวาความสามารถในการสรางผลกําไร  เปนผลใหลดความเส่ียงลง 

ในขณะท่ียังคงจําหนายสินคาดังกลาวดวยการเปนผูคาปลีกผาน Shop แมงปอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทําการโฆษณา

ประชาสัมพันธ สงเสริมการขายและจัดจําหนายสินคาใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ผานสาขาและชองทางการจัด

จําหนายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายไดและผลตอบแทนจากการลงทุนในลิขสิทธิ์ดังกลาว   

 

ความเส่ียงจากสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ปญหาการลักลอบจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรและ

เพลงโดยรวมของประเทศ  ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจําหนายแผนภาพยนตรและเพลงของบริษัทฯ  ดวย โดยอาจทําใหบริษัทฯ 

ตองเสียโอกาสทางธุรกิจในแตละป อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐและเอกชนไดมีการรณรงคตอตานสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 

อาทิ เชน การรวมตัวกันของผูประกอบการเพื่อตอตานการจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  การรณรงคปลูกจิตสํานึกให

ผูบริโภคซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองผานส่ือตางๆ  ของหลายฝาย  และในสวนของการปราบปรามนั้น  ภาครัฐก็มี

บทบาทในการปราบปรามที่ชัดเจนและตอเนื่องย่ิงขึ้น  เชื่อวาปญหาดังกลาวนาจะมีแนวโนมที่ลดลงได  ในสวนของ

บริษัทฯ  นอกจากจะดําเนินนโยบายรวมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ แลว บริษัทฯ ยังมุงเนนผลิตสินคาใหมีคุณภาพ

เพื่อสรางความแตกตางระหวางสินคาของบริษัทฯ  กับสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรครูปแบบ

ผลิตภัณฑใหสวยงาม โดดเดน  แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป  และสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางตอเนื่องหลากหลาย  รวมถึงการเขารวมกับพันธมิตรและตัวแทนเจาของลิขสิทธิ์ เพื่อการปราบปรามผู

ละเมิดลิขสิทธิ์  การใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานที่เก่ียวของในการใหขอมูลชี้เบาะแส และสนับสนุน

หนวยงานดังกลาวเพื่อจัดการกับสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  

 

ความเส่ียงจากสินคาทดแทน 

 แมในปจจุบันลูกคาเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการบริโภคสินคาประเภทโฮมเอนเตอรเทนเมนท

ซอฟแวร เปนสินคาประเภท Digital Content   แตก็ยังมีลูกคากลุมใหญที่เปนกลุม Collector ซึ่งยังคงนิยมสินคา

ประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทอยู เนื่องจากมี Packaging ที่สวยงาม  สามารถหยิบ จับตอง สัมผัสได  สามารถเก็บเปน

ที่ระลึกหรือของสะสมได  มีคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดกวา  รวมถึงมีราคาที่คุมคาเม่ือเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ   

 

 

 

 



22 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)

  

 

ความเส่ียงจากการเกิดสินคาลาสมัย 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสินคาที่บริษัทฯ จําหนายมี

ความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก  จึงมีความเปนไปไดสูงที่อาจจะมีสินคาคางสต็อกและไดรับความนิยม

นอยลง  ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการเร่ืองดังกลาว  ดวยการติดตามจํานวนสินคาคงเหลืออยางใกลชิด โดย

จะควบคุมจํานวนสินคาคงเหลือใหเหมาะสมกับอายุสิทธิ์ที่เหลืออยู  บริษัทฯ ใหความสําคัญทั้งในดานการปองกันและ

ดานการจัดการตอกรณีสินคาลาสมัยคางสต็อกจํานวนมาก  ดวยการเฝาติดตามความเคล่ือนไหวของสินคาอยาง

ใกลชิด จัดใหมีเจาหนาที่เฝาติดตามยอดขายและทําการโอนยายสินคาจากสาขาที่ไมไดรับความนิยมไปยังสาขาที่

ลูกคานิยมซื้อ  และในกรณีที่ยังคงมีสต็อกสินคาที่ไมไดรับความนิยมเหลืออยูก็จะนํามาจัดรายการสงเสริมการขายใน

รูปแบบตางๆ  อยางไรก็ดี  เน่ืองจากสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายมีความแตกตางจากสินคาทั่วไป  กลาวคือ เปนสินคาท่ี

ลูกคานิยมซื้อเพื่อเก็บสะสมและในบางรายการจะมีคุณคามากขึ้นหากมีอายุมากขึ้น  ดังนั้นบริษัทฯ จะนําสินคารายการ

ที่มีลักษณะดังกลาวมาทําการส่ือสารใหลูกคาทราบเก่ียวกับคุณคา หรือรางวัลตางๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงอาจมีการ

ปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑใหมีคุณคาและสวยงามมากขึ้น  ซึ่งสามารถสรางความสนใจและไดรับการตอบรับจากลูกคาเปน

อยางดี 

 

ความเส่ียงจากการทีสิ่นคาสูญหาย 

จากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร โดยมี Shop กระจายอยูทั่วประเทศเปนจํานวน

มาก และสินคาที่จําหนายมีขนาดเล็กจึงมีความเส่ียงในการสูญหายของสินคาได เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป ซึ่ง

บริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเร่ืองดังกลาวเปนอยางมาก  ดวยการเฝาระวังโดยพนักงานสาขาเอง 

ตลอดจนจัดใหมี 2การติดต้ังระบบกลองวงจรปดในทุกสาขา และมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบเฝาระวังทุกวันตลอด 24 

ชั่วโมง2 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทีมตรวจนับสินคาเขาตรวจนับสินคาทุกสาขาอยางนอยสาขาละ 8 คร้ังตอป ซึ่ง

นอกจากจะเปนการเพิ่มความแมนยําในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือแลว ยังเปนการกระตุนใหพนักงานสาขามี

ความระมัดระวังในการดูแลสินคามากขึ้นดวย 

 
 

ความเส่ียงในการลงทุนสาขา 

ณ ส้ินป 2556 บริษัทฯ มี Shop รวมทั้งส้ิน 37 สาขา กระจายอยูในศูนยการคาชั้นนําทั่วประเทศ ซึ่งสามารถทํา

รายไดจากการจําหนายสินคาในป 2556 เปนจํานวน 457.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.01 ของรายไดรวม  ทั้งนี้

ในป 2556 บริษัทฯ มุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการใหบริการของจุดจําหนายของ

บริษัทฯ ท่ีมีอยูทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไร

ของแตละสาขาอยางใกลชิด  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาประเภทอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสินคาโฮม

เอ็นเตอรเทนเมนท เชน กลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม  แผนเกมส อุปกรณโทรศัพทมือถือ ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่ม

ความหลากหลายของสินคาแลว ยังเปนการขยายฐานลูกคากลุมใหมอีกดวย  สําหรับการขยายสาขาใหมนั้น บริษัทฯ มี

นโยบายในการขยายสาขาเฉพาะในทําเล และศูนยการคาที่มีศักยภาพ มีกําลังซื้อ สามารถสรางผลกําไรได   

นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มีประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนการมีสินคาที่มีความ

หลากหลายทั้งภาพยนตรและเพลงที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง  และลิขสิทธิ์ของพันธมิตรทางการคา รวมถึงการ
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ดําเนินการลดคาใชจายลงดวยมาตรการตางๆ  บริษัทฯ จึงเชื่อวาจะสามารถสรางความเติบโตของผลประกอบการ

ใหกับบริษัทฯ ได 

  

ความเส่ียงจากการตอสัญญาเชาพื้นที่/สัญญาเชารานคา 

 จากการชองทางการจําหนายสินคาผานสาขาตางๆ เปนชองทางหลักในการสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญ

เปนพื้นท่ีเชาซึ่งเปนสัญญาเชาระยะส้ัน 1-3 ป หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชา หรือมีอัตราคาเชาและ

คาบริการปรับตัวสูงขึ้นเม่ือมีการตออายุสัญญา จะทําใหรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงได อยางไรก็ดี เนื่องจาก

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจมายาวนาน  มีชื่อเสียง  เปนที่ยอมรับและตองการของลูกคา  จึงไดรับสิทธิการตอสัญญากอนจาก

ผูใหเชา และที่ผานมาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาอยางเครงครัดและไมเคยถูกยกเลิกสัญญาเชา จึงทําใหเชื่อวาจะ

ไดรับการตอสัญญาเชาตอไปในอนาคต ในอีกดานหนึ่งการทําสัญญาเชาแบบสัญญาเชาระยะส้ันเปนการลดความเส่ียง

หากผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาไมตอสัญญาได เพื่อใหผลประกอบการดีขึ้น และ

บริษัทฯ สามารถหาพื้นที่ใหมที่มีศักยภาพและมีโอกาสสรางผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทฯ แทนได 

 

ความเส่ียงจากการบริหารงานทีพ่ึ่งพิงผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

ท่ีผานมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการดําเนินการและบริหารภายใตกลุมของนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปน                

ผูกอต้ัง ผูถือหุนใหญ และเปนผูบริหารสําคัญที่ทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาจนถึงปจจุบัน  จึงมีความ

เส่ียงจากการที่กลุมนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ หรือออกจากการเปนผูบริหารของ

บริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตามเนื่องจากนางกิตต์ิยาใจ  

ตรีเอกวิจิตร เปนผูกอต้ังบริษัทฯ และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจมานานกวา 35 ป แสดงใหเห็นถึงความ

ผูกพันตอองคกร และความต้ังใจในการประกอบกิจการใหมีการเติบโตกาวหนาอยางตอเนื่องในฐานะผูบริหารและ           

ผูถือหุนใหญที่มีเสียงขางมากในกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่เปนระบบและการจัดการใหมี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจดวยการกระจายอํานาจใหผูบริหารอื่นๆ มีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจ 

 
 

ความเส่ียงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

  

ความเส่ียงกรณีมีผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผูบริหารที่เปนผูถือหุนรายใหญ คือ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร (ผูบริหารและพนักงาน)               

ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ  ณ วันที่  7 มีนาคม 2557 จํานวน 292,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 33.27 ของจํานวนหุนที่เรียก

ชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งไมถึงรอยละ 50 จึงไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ได อยางไรก็ดี  

ถึงแมกลุมนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียงคอนขางมาก  แตกลุมนางกิตต์ิยาใจ  

ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณที่จะทําใหบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เปนอิสระและมีความโปรงใส ใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ  ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555   ซึ่งจัดโดยสํานักปองกัน

การทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีมาก” ในป 2551 และ 2552 จากโครงการสํารวจการกํากับ
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ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับการ

ประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย ติดตอกันมาต้ังแตป 2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม+สมควรเปนตัวอยาง” (100 คะแนนเต็ม) 

ในการประเมินผลประจําป 2554    

อยางไรก็ดีแมในป 2555-2556 โครงการฯ จะไมไดประเมินบริษัทฯ เนื่องจากอยูในหมวดฟนฟูกิจการ แตบริษัทฯ ก็

ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญประจําป  โดยไดคะแนนจากการประเมินตนเองอยูในระดับ “ดีเย่ียม”                        

ซึ่งบริษัทฯ ยังถือเปนนโยบายที่จะรักษาระดับคุณภาพดังกลาวใหพนักงานและผูเก่ียวของใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงสรางการจัดการอันประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ซึ่งกรรมการในแตละคณะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

และมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
 

 

ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจํานวนมาก อาจไมสามารถจายเงินปนผลในอนาคตอันใกล 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แมบริษัทฯ จะมีผลกําไรสุทธิจํานวน 73,539,850.37 บาท แตบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุน

สะสม จํานวน 1,117,751,222.31 บาท ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดตามกฎหมาย และ               

ผูถือหุนมีความเส่ียงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 

 อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับเปล่ียนกลยุทธการตลาด ซึ่งบริษัทฯ คาดวาการดําเนินการดังกลาวจะสามารถ

ทําใหบริษัทฯ สามารถทยอยลดขาดทุนสะสมได 

 

ความเส่ียงเนื่องจากหลักทรัพยไมสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได 

 หลักทรัพยของบริษัทฯ เขาขายอาจถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ มาต้ังแตงบการเงินประจําป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากมีสวนของผูถือหุนตํ่ากวาศูนย  อยางไรก็ดีปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไข

เหตุแหงการเพิกถอนและไดย่ืนคําขอพนเหตุตอตลาดหลักทรัพยฯ แลวโดยตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวางพิจารณาคําขอ

พนเหตุเพิกถอนของบริษัทฯ  
    



25 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

รายการระหว่างกัน
รายการระหวางกัน 
 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  : บริษัท ปยวรรพทา จํากัด (เดิมช่ือบริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด) 

ลักษณะความสัมพันธ : บริษัทที่เกี่ยวของ  (กลุมนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ โดยถือหุน 

รอยละ 100  และนางกิตต์ิยาใจ   ตรีเอกวิจิตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1ใหบริษัทฯ เชาที่ดินและอาคารเลขที่ 59 ซอยลาดพราว90 (ปานทิพา) ถนนลาดพราว           

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานและคลังสินคาของบริษัทฯ 

อายุสัญญา 3 ปตออายุสัญญาไดอีก 3 คร้ังๆ ละไมเกิน 3 ป ในกรณีที่มีการตออายุ

การเชา จะปรับคาเชาอัตราใหมไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชา ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 

1อาคาร                                           พื้นที่ (ตร.ม.)             อัตราคาเชาเดือนละ (บาท) 

1. สํานักงาน 4 ช้ัน                              3,038.00                                      783,088     

2. สํานักงาน 2 ช้ัน                              3,358.00                                      865,573   

3. อาคารเก็บสินคา 1                         2,774.56                                      437,727   

4. อาคารเก็บสินคาขนาดเล็ก                   52.50                                          8,283   

5. อาคารเอนกประสงค 2 ช้ัน                 300.00                                        47,329   

        รวม                                           9,523.06                                   2,142,000     

 1เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 1/2551 มมีติใหคืน  

1         พื้นที่เชาบางสวนของพื้นที่ช้ัน 1 อาคารสํานักงาน 4 ช้ัน ใหกับ1 บริษัท  

         ปยวรรพทา จํากัด1 ทั้งนี้เพื่อเปนการลดคาใชจายใหกับบริษัท 

 1ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท ไดคืนพื้นที่ จํานวน 699.42 ตร.ม. คิดเปน

คาเชาที่ลดลงจํานวน 176,652.51 บาทตอเดือน 

 1ตอมาในเดือนตุลาคม 2551 บริษัท ไดคืนพื้นที่อาคารเอนกประสงค 2 ช้ัน 

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                      

และในเดือนเมษายน 2555 ไดตกลงปรับลดคาเชาใหคงเหลือเดือนละ 

100,000 บาท  ตลอดอายุสัญญา   โดยมีผลต้ังแตเดือน มกราคม 2555 

เปนตนไป 

 1มีเงินประกันการเชาอาคารจํานวน 5,390,163.39 บาทซ่ึงจะไดรับคืนเมื่อ

สัญญาสิ้นสุด 

1        -    คาเชา, คาภาษีโรงเรือน1               1.76    ลานบาท 

        -    เงินประกันการเชาอาคาร              5.39    ลานบาท 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล                                            :                      

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ                                       : 

 

ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหการบริหารงานสะดวกกวาที่เดิมซ่ึงสวน

งานฝายตางๆไมไดรวมอยูที่เดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังสามารถใชพื้นที่เพื่อเปดเปน 

Warehouse และ Mega Store ซ่ึงใชเปนตนแบบของสาขาตางๆ และเปนสถานที่

ฝกอบรมพนักงาน 

กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ ทั้งในดานการบริหารงานและดานธุรกิจ ซ่ึงจะทําให

บริษัทฯ เพิ่มชองทางเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง 
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รายการระหว่างกัน	(ต่อ)

 
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง                                    

ลักษณะความสัมพันธ 

 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล 

 

 

 

 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง                                        

ลักษณะความสัมพันธ 

 

 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ 

 
 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

    : 

    : 

 

    : 

 

 

 

 

 

     : 

    : 

 

 

     : 

 
 

 

     : 

 

 

 

 

 

 

 

 

     : 

 

 

     : 

 

 

 

 

 
 

     : 

     : 

 

 

: 

      : 

     : 

 

บริษัท ปยวรรพทา จํากัด (เดิมช่ือบริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด) 

บริษัทที่เกี่ยวของ (กลุมนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ 

100 และนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ไดลงนามในสัญญาและได

โอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 308,570,946.06 

บาท ซ่ึงประกอบดวยเงินตน 302,276,960.06 บาท และดอกเบ้ียคางชําระ 

6,293,986.00 บาท ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุน

ชําระหนี้คืนแกบริษัท ปยวรรพทา จํากัดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบ้ีย

รอยละ 2.5 ตอป 

เปนสวนหนึ่งของการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

เปนรายการที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ  โดยคิดผลตอบแทนในอัตราที่ไมสูงกวาธนาคาร 
 

 

นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร และครอบครัว 

เปนผูถือหุนใหญ ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถือหุนรอยละ 43.52   และ

ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร

ของบริษัทฯ 

1ใหบริษัทฯกูยืมเงินระยะสั้นโดยออกเปนต๋ัวสัญญาใชเงินอัตราดอกเบ้ีย 4% ณ วันที่ 16  

พฤศจิกายน  2555 มียอดเงินกูคงเหลือในงบการเงินของบริษัทฯเทากับ 43,250,000 

บาท 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  ไดลงนามในสัญญาและรับโอนสิทธิเรียกรองในความ

เปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ จากบริษัทที่เกี่ยวของ เปนจํานวนเงิน 308,570,946.06 บาท 

ซ่ึงประกอบดวยเงินตน 302,276,960.06 บาท และดอกเบ้ียคางชําระ 6,293,986.00 

บาท  โดยไมคิดดอกเบ้ียจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

ในไตรมาส 1 ป 2556  บริษัทฯ ดําเนินการแปลงหนี้ทั้งจํานวน ทําให ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556  บริษัทฯ ไมมีเงินกูและดอกเบ้ียคงคาง 

เพื่อสนับสนุนสภาพคลอง ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพื่อชําระหนี้

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินโดยอัตราดอกเบ้ียดังกลาวตํ่ากวา

อัตราดอกเบ้ียกูยืมของธนาคาร 

เปนรายการที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราตํ่ากวาธนาคาร  

ซ่ึงเปนรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน และเปนรายการ

ขนาดกลาง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 

2551 มีมติใหสัตยาบรรณเกี่ยวกับการกูยืมเงินกรรมการรายการนี้ และไดแจงมติ

ดังกลาว  ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว 
 

 

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนช่ันแนล อินดัสตร้ี จํากัด 

ผูถือหุน ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถือหุนรอยละ 5.07 โดยมีนายวิทูร  

มโนมัยกุล กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และนายปรีชา  ธรรมพิภพ 

กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 

รับจางผลิตแผน วีซีดี , ดีวีดี                     2.39  ลานบาท 

เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 

เปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป 
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รายการระหว่างกัน	(ต่อ)
 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 

รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในชวงที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเร่ืองรายการคาเชาอาคารสํานักงาน และ

คลังสินคา ซ่ึงราคาคาเชาเปนราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทฯมีสิทธิตอสัญญาเชา ในสวนของรายการคาระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของ

เพื่อใหบริษัทฯสามารถจําหนายสินคาใหกับลูกคาได ถือเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย ณ ปจจุบันบริษัทฯสามารถทํารายการคากับ

ลูกคาดังกลาวไดโดยตรง และรายการกูยืมระหวางกรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวของ ถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเกื้อกูลการดําเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ควรจัดใหมีสัญญาและคิดอัตราดอกเบ้ียในระดับที่เหมาะสม 

 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

 

 กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ

เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะไดให

ผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 

 

 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายทํารายการ            

ระหวางกันโดยคํานึงถึงความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่

เก่ียวของและอาจกอใหเกิดความขัดแยง บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณา

ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง 

และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯที่มิไดเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ เชน การกูยืมเงิน 

การเปนตัวแทนขายสินคาเวนแตมีความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯทั้งนี้บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการรวมถึงจัดทําเปนสัญญาและคิดอัตรา

ดอกเบ้ียหรือราคาในระดับทีเ่หมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

รายการระหว่างกัน	(ต่อ)
 

สําหรับรายการระหวางกันในปจจุบันที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวของ คือ  

 

1.   บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี ้

 

ประเภทรายการ นโยบาย 

รายการเชาสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ มีกําหนดอัตราคาเชาและระยะเวลาเชาในระดับที่เหมาะสมและชัดเจน 

โดยคํานึงราคาตลาดเปนหลัก 

ใชที่ดินและอาคารของ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  

คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือธนาคาร 

ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันสําหรับวงเงินสินเช่ือในปจจุบัน

จํานวน 496.58 ลานบาท และหากในอนาคตมีการคํ้าประกันวงเงิน

สินเช่ือธนาคารเพิ่มเติม บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน        

ผูพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและอัตราคาธรรมเนียม

ของการทํารายการดังกลาว (หากมี) 

วันที่ 15 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสราง

หนี้ กับธนาคารเจาหนี้ แห งหนึ่ ง ซ่ึ งกําหนดใหบริษัทฯ โอนทรัพย

หลักประกันชําระหนี้คงคางของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด  และบริษัทฯ 

จํานวนเงนิ 99,387,039.94 บาท และ313,976,960.06 บาทตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 บริษัท ปยวรรพทา จํากัดไดโอนทรัพยชําระ

หนี้แกธนาคารแทน  บริษัทฯ ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปน

จํานวนเงิน 306,776,960.06 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คร้ังที่ 5/2553 วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ รับความ

ชวยเหลือดังกลาวจาก  บริษัท ปยวรรพทา จํากัด และบริษัทฯ ไดทํา

หนังสือรับสภาพหนี้ตอบริษัท ปยวรรพทา จํากัด เปนจํานวนเงิน 

306,776,960.06 บาท กําหนดชําระคืนเปนรายเดือน ใหเสร็จสิ้นภายใน 

3 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.5 ตอป 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ไดลงนามใน

สัญญาและไดโอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ เปน

จํานวนเงิน 308,570,946.06 บาท ซ่ึงประกอบดวยเงินตน 

302,276,960.06 บาท และดอกเบ้ียคางชําระ 6,293,986.00 บาท ใหกับ

ผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุนชําระหนี้คืนแก

บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบ้ีย

รอยละ 2.5 ตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

รายการระหว่างกัน	(ต่อ)
 

 

2.   บริษัท เจนเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนช่ันแนล อินดัสตร้ี  จํากัด  โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี ้

 

ประเภทรายการ นโยบาย 

รายการรับจางผลิตแผนวีซีดี ดีวีดี ซีดี ใหบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 

มีมติอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ สามารถทําธุรกรรมที่มีขอตกลง            

ทางการคาที่ เปนขอตกลงทางการคาทั่วไปกลาวคือ เปนขอตกลง            

ทางการคาที่มี เงื่อนไขการคาทั่วไป มีราคาและเงื่อนไขที่ เปนธรรม

เชนเดียวกับการทํารายการกับคูคาโดยทั่วไป มีมูลคาที่สามารถอางอิงได 

กับคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ในลักษณะ

เดียวกับที่ วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป ในสถานการณ

เดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี 

สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  ทั้งรายการ

ที่มีการดําเนินมาแลวอยางตอเนื่อง และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย

ใหจัดทําสรุปราคาของคูคาที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบ

กับคูคาทั่วไปเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส 

และบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามมติดังกลาวอยางเครงครัดมาโดยตลอด 

 



30 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) แตงต้ังโดย 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ 

ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นางทัธนา  รอดโพธิ์ทอง  กรรมการอิสระ และ นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท 

กรรมการบริหาร เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

ในป พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ในการดําเนินการ

สรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และไมขัดตอขอกําหนด

ของหนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน  โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแตงต้ัง

กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  การปรับโครงสรางคณะกรรมการชุดยอย การเสนอใหกรรมการที่พนตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนามายังบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาฯ 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 “โครงสรางการจัดการ”  

 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง 

รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยาง

เหมาะสมแลวและไดรายงานผลการประชุมทุกคร้ังใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบทุกคร้ัง  

 

 

 
       (นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ) 

          ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ

  

 

 

โครงสรางการถือหุน 

 

จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336 บาท เรียกชําระแลว 877,751,185 บาท 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 877,751,185 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  

 

ผูถือหุน 

 

1.   รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 มีดังนี้ 

รายช่ือผูถือหุน 
วันที่ 7 มีนาคม 2557 

จํานวนหุน รอยละ 

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตรและครอบครัว\1 381,967,356 43.52% 

2. บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด  อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด 44,500,750 5.07% 

3. นายอานนทชัย วีระประวัติ 35,000,000 3.98% 

4. นายอารีย   พุมเสนาะ 27,500,000 3.13% 

5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 25,000,000 2.85% 

6. นายอดุลยชัย อารยาภิวัฒน 25,000,000 2.85% 

7. นายรวีพจน เอกชัชวาลย 25,000,000 2.85% 

8. นายจักรพงษ สุธีสถาพร 23,360,000 2.66% 

9. นายกูเกียรติ              พัชรนฤมล 19,187,600 2.19% 

10. นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ 18,400,000 2.10% 

อื่น ๆ    252,835,479 28.80% 

รวม  877,751,185 100.00% 

หมายเหตุ  

1. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร และครอบครัว ประกอบดวย 

1.1   นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ถือหุนจํานวน 292,000,000 หุน หรือรอยละ 33.27 

1.2 นางสาวณลันรัตน นันทนนส ถือหุนจํานวน 85,967,356 หุน หรือรอยละ 9.79 

1.3 นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ ถือหุนจํานวน 4,000,000 หุน หรือรอยละ 0.46 

   

 

 

 

 

 

 



32 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

 

  

รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทที่เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 
 

รายช่ือผูถือหุน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุน รอยละ 

1. นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ\1 4,515,000 55.06% 

2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1 3,665,000 44.70% 

3. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร 20,000 0.24% 

รวม  8,200,000 100.00% 

หมายเหตุ 

1.   นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ และ นางสาวณลันรัตน นันทนนส เปนบุตรและธิดาของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  

 

2.  ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนใหญ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอการออก

และการเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย 

  -ไมมี- 

 

การออกหลักทรัพยอื่น  

 -ไมมี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

โครงสรางการจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 

คณะ ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร          

ความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน โดยมีรายนาม

และจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการ   ตําแหนง 

จํานวนการเขา

รวมประชุม / 

จํานวนการ

ประชุม 

คณะกรรมการ 

(ครั้ง) 

จํานวน

เวลาที่

เขารวม

ประชุม 

(รอยละ) 

จํานวน 

บริษัทจด

ทะเบียน

อื่น   

ที่ดํารง

ตําแหนง

กรรมการ 

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร  ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร 

4/4 100 - 

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

4/4 100 2 

3. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน 

4/4 100 - 

4. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

4/4 80 1 

5. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการ, กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

4/4 100 - 

6. นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

4/4 100 - 

7.  นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ 4/4 100 1 

    



34 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

รายนามคณะกรรมการ   ตําแหนง 

จํานวนการเขา

รวมประชุม / 

จํานวนการ

ประชุม 

คณะกรรมการ 

(ครั้ง) 

จํานวน

เวลาที่

เขารวม

ประชุม 

(รอยละ) 

จํานวน 

บริษัทจด

ทะเบียน

อื่น   

ที่ดํารง

ตําแหนง

กรรมการ 

8.  นายปรีชา ธรรมพิภพ \1 กรรมการ 3/4 75 - 

9.  นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร 4/4 100 - 

10. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท กรรมการ  กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

และ เลขานุการบริษัทฯ 

4/4 

 

100 

 

- 

 

 

11. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\2 กรรมการ และกรรมการบริหาร 2/2 100 - 

หมายเหตุ  

1. นายปรีชา  ธรรมพิภพ ไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2556 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปตางประเทศ 

2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส ไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากไดรับการแตงต้ังในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง

ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการแทน นายกิติศักด์ิ แกวสีมวง ซ่ึงลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี (Good Corporate Governance Policy) 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัทฯ โดยมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ  

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายนโยบายที่ไดรับ

มอบหมาย เวนแตในเร่ืองดังตอไปน้ีซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก 

เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ

บางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณห

สนธิหรือขอบังคับบริษัทฯ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทํารายการที่เก่ียวโยงและการซื้อหรือ

ขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กําหนด 

4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานการสอบบัญชีที่

เชื่อถือได  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน  โดยจัดทํารายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี 

 



35 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

 

5. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล  

6. จัดใหมีชองทางการส่ือสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางเหมาะสม 

7. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใหมีหนวยงาน

ตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 

คณะผูบริหาร  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 
 

รายนามคณะผูบริหาร   ตําแหนง 

 1.  นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 2.  นางทองอยู ถาวรสกุลชัย   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน   

 3.  นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท  ผูอํานวยการสํานักกรรมการ และ 

 รักษาการผูอํานวยการกลุมงานปฏิบัติการ และ 

 รักษาการผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.  นางสาวณลันรัตน   นันทนนส   ผูอํานวยการกลุมงานขายและการตลาด 

 5.  นางกนกธิป   สาครวาสี  ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

หมายเหตุ 

ผูบริหารลําดับที่ 1-5 เปนผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะผูบริหาร ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้ 

1. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น 

เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินใน        

แตละรายการไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและ

ดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเปน ผูคํ้าประกัน 

หรือการชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา 

โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ แลว  ท้ังน้ีวงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงานใหคณะ

กรรมการบริหาร 

 



36 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

 

4. ดําเนินการ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ                  

แผนธุรกิจ  และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติแลว 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบ

อํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯ และไมรวมถึงการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการ 

ตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนั้นๆ 



37 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

 สวนที่ 2 หนาท่ี 29 

ผังองคกรของ บริษัทปองทรัพย จํากัด (มหาชน) 
 



38 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

เลขานุการบริษัทฯ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2552  เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดมีมติแตงต้ัง นางสาว        

วริศรนลิน  สุภาสนันท  กรรมการบริษัทฯ  ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ  ทําหนาที่

เลขานุการบริษัทฯ  แทนเลขานุการบริษัทฯ ที่ลาออก โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไป

อยางมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท 

ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตาม

มาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่

บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

หนาที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัทฯ 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงขอพึงปฏิบัติ

ดานการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  

2. ดูแลและติดตามใหคณะกรรมการ และฝายจัดการมีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่

เก่ียวของ รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มี

นัยสําคัญใหคณะกรรมการทราบ 

3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุน 

4. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

5. จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหม 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตางๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ 

5. ส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 

 
กรรมการผูมีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ  

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริษัทลง

ลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นางสาววริศรนลิน  สุภาสนันท นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการสองคนลง

ลายมือชื่อและประทับตราบริษัท \1 

 
หมายเหตุ 

1.   เปนไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ 2553 



39 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย  

 บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

และอยูในระดับที่เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ในป 2556 บริษัทฯ จายคาตอบแทนในรูปแบบเงินประจํา

ตําแหนงและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ รวมจํานวน 12 ทาน เปนเงิน 2,130,000 

บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายนาม 

คณะกรรมการ 
 ตําแหนง 

คาตอบแทน

กรรมการ

บริษัท 

คาตอบแทน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คาตอบแทน

รวม  

(บาท : ป) 

 1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการ 

และประธาน

กรรมการบริหาร 

340,000 -  340,000 

 2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

220,000 80,000 300,000 

3. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

220,000 40,000 260,000 

 4. นายธะเรศ โปษยานนท  กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

220,000 40,000 260,000 

 5. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการ, กรรมการอิสระ 

และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

140,000 -    140,000 

 6. นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

140,000  -    140,000 

 7.  นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ 140,000 - 140,000 

        



40 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

รายนาม 

คณะกรรมการ 
 ตําแหนง 

คาตอบแทน

กรรมการ

บริษัท 

คาตอบแทน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คาตอบแทน

รวม  

(บาท : ป) 

 8.  นายปรีชา ธรรมพิภพ กรรมการ 130,000 - 130,000 

 9. นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

140,000 - 140,000 

10. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท กรรมการ  กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

และ เลขานุการบริษัทฯ 

140,000 -    140,000 

11. นายกิติศักด์ิ แกวสีมวง\1 กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

53,333 -  53,333 

12. นางสาวณลันรัตน นันทนนส \2 กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

86,667 -  86,667 

รวม 1,970,000 160,000 2,130,000 

หมายเหตุ 

1. นายกิติศักด์ิ แกวสีมวง  ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

2.     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที ่ 30 เมษายน 2556 มีมติแตงต้ังให นางสาวณลันรัตน นันทนนส ซ่ึงเปนผูมี

 คุณสมบัติเหมาะสม ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทน นายกิติศักด์ิ แกวสีมวง  ซ่ึงลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ 

 

 คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน  ไมไดรับคาตอบแทน 

 
 คาตอบแทนผูบริหาร  

 คาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 4 รายแรกตอจากประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับขั้น

เดียวกับผูบริหารรายที่ 4  ซึ่งรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี  รวมจํานวนทั้งส้ิน 5 ทาน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



41 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

รายการ จํานวนราย จํานวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน 5  5,593,000.00 

โบนัส 5 235,000.00 

คาตอบแทนอื่น   

 - เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 3 82,800.00 

 - เงินสมทบประกันสังคม 4 22,800.00 

 - เงินรางวัลเปาขาย 1 41,980.00 

 - คาพาหนะ+โทรศัพท - - 

รวม  5,975,580.00 
 

 * คาตอบแทนไมรวมเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในป 2556 เทากับ 2.13 ลานบาท 

 

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 

- ไมมี - 

 

 

บุคลากร 

    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีบุคลากรจํานวน 309  คน ซึ่งสามารถแบงตามกลุมงานไดดังนี้  

หนวย : คน 

สังกัด ป 2556 

สํานักงานบริหาร 5 

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก) 12 

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ 15 

สายงานบริหารงานกลาง  

- สํานักงาน 67 

- คลังสินคา 39 

พนักงานสาขา 171 

รวม 309 

 



42 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างการถือหุ้น	และการจัดการ	(ต่อ)

  

 

 

 

ลักษณะผลตอบแทน 

    หนวย : ลานบาท 

ประเภทคาตอบแทน* ป  2556 

เงินเดือนและโบนัส 

สวัสดิการ 

อื่นๆ  

57.04 

2.45 

21.44 

รวม 80.93 

* คาตอบแทนไมรวมเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในป 2556 เทากับ 2.13 ลานบาท 

 

 

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายในการสรรหา/วาจางพนักงาน 

บริษัทฯมีนโยบายในการจางพนักงานที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชาชีพเขารวมงานเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในกอน  เพื่อใหเกิด

แรงจูงใจการทํางาน 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

จะชวยสงเสริมใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการจัดฝกอบรม

และพัฒนาพนักงานโดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ อยางตอเนื่อง  

โดยมีหลักสูตรตางๆ ใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับ เชน 

- หลักสูตรดานการบริหาร เชน ภาวะผูนํา การเปนนักจัดการและบริหารที่ดี เปนตน 

- หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน เชน เทคนิคการขายและบริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ การ

พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ  เปนตน 

- หลักสูตรดานทั่วไป เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เปนตน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  

นโยบายการจายเงินปนผล 

 

 

 บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลทุกๆ ป ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป ในกรณีที่

ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนน้ันๆ และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของ

บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40. กําหนดไววา “หามมิใหบริษัทแบงเงินปนผลจากเงิน

ประเภทอื่นนอกจากปนผลจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูมิใหจายเงินปนผลใดๆ” 

  

 ท้ังนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไดมีมติใหงดจายเงินปนผลประจําป 2556 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ  มียอดขาดทุนสะสม โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 

 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไมไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานใน 3 ปที่ผานมา  เนื่องจากบริษัทฯ มียอด

ขาดทุนสะสม 

 



44 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

การก�ากับดูแลกิจการ

  

การกํากับดแูลกิจการ 
 

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมาอยางตอเนื่อง  โดยมีโครงสรางและกระบวนการของ

ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูถือหุน ที่มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ดวยการกําหนด

นโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ใหความสําคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับ

ดูแลฝายบริหารใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ  อันจะนําไปสูความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุนระยะยาว  โดย

คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังจะเห็นไดจากการที่ บริษัทฯ  ไดรับการประเมินผล อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการ

สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความ

สนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 

2551 และ 2552  และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป 

ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย  มาต้ังแตป 2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม+สมควรเปนตัวอยาง” (100 คะแนน

เต็ม)  ในการประเมินผลประจําป 2554 อยางไรก็ดีแมในป 2555-2556 โครงการฯ จะไมไดประเมินบริษัทฯ เน่ืองจากอยู

ในหมวดฟนฟูกิจการ แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญประจําป  โดยไดคะแนนจากการ

ประเมินตนเองอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”   

  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางนอยปละ 1 คร้ัง  โดยจัดทําเปนลาย

ลักษณอักษรในรายงานประจําปและส่ืออื่นๆ ของบริษัท  เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน  ปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

 
คณะกรรมการชุดยอย 

 

 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ 

ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร          

ความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.   คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน โดยมีรายนามและ

จํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฎใน

หัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
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การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)

  

 2.   คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทานลวน

แตมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน นอกจากนี้ยังเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีรายนามและจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

จํานวนการ 

เขารวม

ประชุม / 

จํานวนการ

ประชุม  

(ครั้ง) 

จํานวน

เวลาที่ 

เขารวม

ประชุม 

(รอยละ) 

 1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 3. นายธะเรศ โปษยานนท  กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไวดังนี้ 

1.    ตองไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

2.    เปนกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กําหนด และตอง 

2.1 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

2.2 ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน                                    

3.  มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งรายที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอ 

ที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ-การเงินได 

5. ไมเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบเขตและ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน

การพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายงานดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง         

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

8.  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง  และตองรายงานผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงขอเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร  
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การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)

  

 3.   คณะกรรมการบรหิาร  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน                     

ดังรายนามตอไปนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง 

จํานวน 

การ 

เขารวม 

ประชุม / 

จํานวน 

การประชุม 

(ครั้ง) 

จํานวน 

เวลาที่ 

เขารวม

ประชุม 

(รอยละ) 

 1. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร 8/8 100.0 

 2.  นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหาร 8/8 100.0 

 3.  นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท กรรมการบริหาร  8/8 100.0 

 4.  นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1 กรรมการบริหาร 1/8 12.5 

หมายเหตุ  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 มีมติแตงต้ังให นางสาวณลันรัตน นันทนนส ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสม ดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการบริหาร นายกิติศักด์ิ แกวสีมวง ซ่ึงลาออกจากการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้ 

1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธรุกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 

2. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น เพื่อ

ประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินในแตละ

รายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ

บริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเปนผูคํ้าประกันหรือ

การชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดย

วงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

4. กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง 

และการเลิกจางพนักงานบริษัทฯ 
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5. มีอํานาจในการแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯ และไมรวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลงเขาทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตามความหมาย

ที่กําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนั้นๆ 

 
 4.   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน           

3 ทาน  ซึ่งสวนใหญเปนกรรมการอิสระ  และกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายนาม

ดังตอไปนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหนง 

จํานวนการ 

เขารวมประชุม 

/ จํานวนการ

ประชุม  

(ครั้ง) 

จํานวน

เวลาที่

เขารวม

ประชุม 

(รอยละ) 

 1.  นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 

 2.  นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 

 3.  นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

2. ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมินความเส่ียง และอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดมี

แผนการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 

3. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุงเนน

เพิ่มการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเส่ียงในแตละปจจัย เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใชทรัพยากร และ

กระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม 

4. สงเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน

เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมีการนําระบบการบริหาร

ความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร 

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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6. รายงานการกํากับผลการประเมินความเส่ียง และการดําเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงตอคณะกรรมการเพ่ือทราบเปน

ประจํา ในกรณีที่มีเร่ืองสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาโดยเร็วที่สุด 

7.   ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
 5.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 ทาน  ซึ่งสวนใหญเปนกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยมีรายนามดังตอไปน้ี 

 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาผลตอบแทน 
ตําแหนง 

จํานวนการ 

เขารวมประชุม 

/ จํานวนการ

ประชุม (ครั้ง) 

จํานวนเวลา

ที่เขารวม

ประชุม 

(รอยละ) 

1.  นายนรินทร โอภามุรธาวงศ ประธานกรรมการสรรหาฯ 4/4 100 

2.  นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการสรรหาฯ 4/4 100 

3.  นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท กรรมการสรรหาฯ 4/4 100 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผนสืบทอดตําแหนง

เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เม่ือครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง  

2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย เพื่อการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน 

4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงต้ัง 

6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงต้ัง 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

 

 

 

 
 

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ

บริษัทฯ  และผูบริหารระดับสูงสุด และ ทําหนาที่สรรหา  คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขารับตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการ

บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงสุด แทนตําแหนงที่วางลง  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม

ผูถือหุนเปนลําดับตอไปแลวแตกรณี  

 

 1.   กรรมการอิสระ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปที่ผานมา ทุกทานไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ

ทางวิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้ 

  

 

รายนามคณะกรรมการอิสระ 

 

ตําแหนง 

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการ, กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ, กรรมการอิสระ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณากําหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 ฉบับประมวล) และเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวใน “คูมือ

คณะกรรมการตรวจสอบฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปน

อิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดแนวทางไว คือ  

1.    ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

 

 

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)

  

 

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง  ทั้งนี้ลักษณะ

ตองหามดังกลาว     ไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา                 

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน          

ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม                

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2  ป

กอนเขารับตําแหนง 

             ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน  ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 

ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแตรอยละ3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัท หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา

รายการที่เก่ียวโยงกัน  โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอน

วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน   

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ

มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน          

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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 ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective Decision) ได 
  

คําวา “หุนสวน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการ

ทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของ

นิติบุคคลนั้น 
 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอนผันได  หาก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน

อิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในแบบรายงาน 56-1  รายงานประจําป และใน

หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

 (ก)  ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาว มีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 (ข)  เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

  
 2.   การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ  หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการ

จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพนจากตําแหนง และกรรมการซึ่งจะพนจากตําแหนง อาจไดรับการ

เลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได  ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน

เลือกต้ังกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ

ของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ

ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขามาแทนเทานั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

สามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)

  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล  

เพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  

หลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผาน

คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไวอยางชัดเจน และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาด            

หลักทรัพยฯ  และเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน  โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการ

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดวย 
 

 อนึ่ง   สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2556 คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการ

ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม  โดยกําหนดชวงเวลารับเร่ืองต้ังแต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556 และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการใหสิทธิ

ดังกลาวในปนี้  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการ

ลวงหนา 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดแนวทาง และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ โดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ  ซึ่งบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการ

เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

1.    มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2. มีความรู  ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

3.     มีประวัติการทํางานที่ดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมีอํานาจในการจัดการของ

หนวยงาน 

4.     มีความเปนอิสระ  ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง  ดวยความซื่อสัตย  สามารถทุมเทเวลาใหบริษัทไดอยาง

เต็มท่ี  สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ  และบริษัทจด

ทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท 

5.    มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม  มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  และมีจิตใจที่สมบูรณ 

 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 

 เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน  บริษัทฯ ไดมีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และ

ผูบริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  และจัดสงสําเนา

รายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมถึงหามไมใหกรรมการ  ผูบริหาร  หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแก

บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ  และไมซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด  หาก

ผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษต้ังแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง 

จนถึงการเลิกจาง 
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 บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน

สวนตนโดยบริษัทฯ มีโนบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังนี้ 

1)  ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2)  กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3)  ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ     

ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงิน

หรือขอมูลภายในนั้น จะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

 

 ท้ังนี้ในระหวางปที่ผานมา  กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  โดยไมปรากฏวามีการ

เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูล

ใดๆ  กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

อยางถ่ีถวน ทั้งในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน แลวนําเสนอตอ         

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป 

 

 ในป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4563  หรือ นายสุมิตร  ขอไพบูลย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885  หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่  3885  แหงสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   

 

 โดยในปที่ผานมามีคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 985,000 บาท (เกาแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

สําหรับคาบริการอื่น  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปบัญชีที่ผานมา  บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจาก 

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไมมีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนี้ สํานักงาน เอ.

เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด โดยมี

คาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 110,000 บาท  

 

ทั้งนี้  ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ หรือ 

บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่

อยางอิสระ 

 

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการ ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และขอเสนอแนะจากธนาคารโลก

จากการเขารวมโครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC)  และสอดคลอง

กับหลักเกณฑ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555”  ซึ่งปรับปรุงโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ คร้ังที่ 1/2557  เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการซึ่ง

ประกอบดวยเนื้อหา 5 หมวด  ไดแก  

 

1.   สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  จึงไดกําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวา

ไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  อันไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน  สิทธิในการไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนใดๆ 

จากบริษัท  สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารจากบริษัทอยางไมเลือกปฏิบัติ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  สิทธิในการ

ลงคะแนนเร่ืองสําคัญๆ  เปนตน ดังนี้ 

1.1 จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม  และลงประกาศใน

หนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด

วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระตางๆ  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของเร่ืองเพ่ือพิจารณา  

เหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ  เพื่อให

ผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม

จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย  เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม   นอกจากนี้

บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง  และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลว

เสร็จ  โดยมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทําการ

ปกติ  ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งทําใหประหยัดคาใชจาย และสามารถเดินทางไดอยางสะดวก 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  บริษัทฯ จะนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยใน

เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน พรอมกันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.2 กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ประธานกรรมการไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  

โดยบริษัทฯ ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม  ทั้งนี้บริษัทฯ ให

สิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแลว  มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมได           

ลงมติ 

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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1.3 ในการประชุมทุกคร้ัง  บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และโปรงใส  โดยเปดโอกาสใหผู

ถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในที่ประชุม  กอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม

ในแตละวาระ   และภายหลังการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูบริหารบริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจาก ผูถือหุนรายยอยจน

เปนที่พอใจของผูถือหุนทุกราย 

 ท้ังน้ี ต้ังแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนตนไป บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม

ลวงหนา โดยบริษัทฯ ไดแจงหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม และ

เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

1.4 กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน  โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยที่

รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองตางๆ จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวของในวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย   

1.5 จัดใหมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบที่สําคัญใหครบถวน  รวมถึงการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ

ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่

ลาการประชุมพรอมเหตุผล บันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระใหถูกตองครบถวน ไวในรายงานการประชุม ซึ่ง

จะเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ  เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได  ตลอดจนใหผูถือ

หุนที่ไมไดเขารวมประชุมสามารถรับทราบไดดวย 

 สําหรับในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 โดยประธาน

กรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม มีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใชบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน 

และผลคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน ดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได  นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต

ละวาระจนเปนที่พอใจของผูถือหุน โดยไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตอง

ครบถวน และไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนา และมีการเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการ

ลงคะแนนของแตละวาระฝนการประชุมภายในวันประชุมผานชองทางของตลาดหลักทรัพยืฯ และบนเว็บไซดของบริษัทฯ  ใน

การประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน ผูสอบบัญชี เขารวมประชุม  และมีท่ีปรึกษา

ทางดานกฎหมาย  ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ

กรรมการที่เขารวมประชุมดังนี้ 

1.  คุณกิตต์ิยาใจ   ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ  

    ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2.  คุณจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  คุณนรินทร       โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4.  คุณธะเรศ        โปษยานนท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5.  คุณทองอยู      ถาวรสกุลชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

    ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน 

6.  คุณกิติศักด์ิ      แกวสีมวง กรรมการ 
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7.  คุณรชยาทิพย  วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ  

8.  คุณทัธนา             รอดโพธิ์ทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ 

9.  คุณวิทูร                มโนมัยกุล               กรรมการ 

10.  คุณปรีชา         ธรรมพิภพ กรรมการ 

11.  คุณวริศรนลิน     สุภาสนันท กรรมการ  กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

   

 โดยในการลงคะแนนในวาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จัดใหมีการลงคะแนนเลือกกรรมการเปน

รายบุคคล  และเพื่อใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนประจําปของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  

สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหมีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อใหจํานวน

หุน และคะแนนเสียงมีความแนนอน  บริษัทฯ จึงหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเม่ือเร่ิมวาระนี้  และขณะที่มีการนับคะแนน

จากบัตรลงคะแนนในหองประชุม  บริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นดวย และไมเห็นดวยของวาระนี้ในหองประชุม  

เพ่ือรวบรวมไวตรวจสอบภายหลังจบการประชุม  โดยเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงกอน เม่ือครบแลว          

จึงเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวย  นอกจากนี้มีการนําเสนอประวัติและวิสัยทัศนของผูที่ถูกเสนอชื่อใหที่ประชุมเลือกต้ังเขาเปน

กรรมการในรูปแบบ Power Point  เปนรายบุคคลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดรับทราบ   

สําหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูไดจาก “รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556”  ในเว็บไซต

ของบริษัทฯ www.mangpong.co.th และชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

1.6 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ  ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ                    

ส่ือส่ิงพิมพตางๆ และเว็บไซตของบริษัทฯ  

 

 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ตอผูถือหุนทุกราย  

ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ  โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้ 

 

2.1 กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 คร้ัง  ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบบัญชี  

สําหรับกรณีที่มีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษในเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนที่เก่ียวกับ

กฎหมาย หรือขอกําหนดของบริษัทฯ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุนตอไป 

  

 โดยในป 2556  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จํานวน 1 คร้ังเม่ือวันจันทรที่              

22 เมษายน 2556 ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ  
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2.2 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ  สามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุม

สามัญผูถือหุน   โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาเร่ืองที่เสนอมาอยางชัดเจน  และประกาศใหทราบผาน

ทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน   

 

2.3 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ  สามารถเสนอชื่อบุคคล  เพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน   โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  หลักเกณฑและขั้นตอนในการ

พิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผานคณะกรรมการ สรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน ไวอยางชัดเจน  และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  และเว็บไซตของบริษัท

ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน  โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปน

รายบุคคลดวย 

 

 อนึ่ง   สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2557  คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระ

การประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม  โดยกําหนดชวงเวลารับเร่ือง

ต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  –  31  มกราคม 2557  และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ   ทั้งนี้จากการใหสิทธิ

ดังกลาวในปนี้  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการ

ลวงหนา 

 

2.4 สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงอยางเทาเทียมกัน  โดยการเสนอ

รายช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง เพื่อ

เปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื่นเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  โดยจัดสงเปนการ

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

 

2.5 ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม  และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มวาระ

การประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา  ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอน

การตัดสินใจลงคะแนนในแตละวาระการประชุม 

 

2.6 สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม  โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกเปนแตละวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร  โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อนํา

คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงคะแนนไวลวงหนาแลวในหนังสือมอบฉันทะ  กอนที่จะประกาศแจงคะแนนเสียงในหอง

ประชุม  นอกจากนี้ เพื่อความโปรงใสและเทาเทียมกัน ดังนั้น หากกรรมการทานใดที่มีสวนไดสวนเสียกับการประชุมในวาระ

ใดก็จะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

  

 ในการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ผานมา  บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเฉพาะที่มีมติไมเห็นดวย เพื่อนํา

คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน  โดย ประธานในที่ประชุม

ไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนเร่ิมการประชุม   
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2.7 เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน  บริษัทฯ ไดมีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และ

ผูบริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  และจัดสงสําเนา

รายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมถึงหามไมใหกรรมการ  ผูบริหาร  หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแก

บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ  และไมซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด  หาก

ผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษต้ังแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง 

จนถึงการเลิกจาง 

 

 ท้ังน้ีในระหวางปท่ีผานมา  กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  โดยไมปรากฏวามี

การเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของ

ขอมูลใดๆ  กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   

 

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายนอกและภายใน อันไดแก   

ผูถือหุน  ลูกคา  คูคาและเจาหนี้   คูแขง  สังคม รวมถึงภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ พนักงาน ผูบริหารของบริษัทฯ  

และบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย เปน

ปจจัยที่จะสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 

ที่เก่ียวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่สําคัญไดดังนี้ 

 

3.1 ผูถือหุน 2 บริษัทฯ บริหารงานดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่  และดวยความซื่อสัตย  โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญกับการใหสารสนเทศแกผูถือหุนโดยไม

เลือกปฏิบัติ   บริษัทฯ มีขอกําหนดหามกรรมการและผูบริหารซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนการประกาศ        

งบการเงิน  ซ่ึงในระหวางปท่ีผานมากรรมการและผูบริหารไดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด แมบริษัทฯ จะ 2อยู

ระหวางการขึ้นเคร่ืองหมาย SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพย 2 และอยูระหวางการ2แกไขเหตุแหงการเพิกถอน

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ2ก็ตาม 

 

3.2 2ลูกคา   บริษัทฯ มุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  ถูกตอง

ตามกฎหมาย  ในราคาที่สมเหตุสมผล  และการใหบริการที่ดีเย่ียม  โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคา

อยางถูกตองครบถวน  และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่

เปนความลับของลูกคาอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ 

 

3.3 2คูคาและเจาหนี้    บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงกับคูคาและเจาหนี้อยาง

เครงครัด  และดวยความซื่อสัตยสุจริต  เปดโอกาสใหแกคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยอยูบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่

เปนธรรมของบริษัทฯ และคูคา 
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3.4 2คูแขง   เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาสงและคาปลีก บริษัทฯ จึงถือวาคูแขงเปนเสมือนผูรวมคา และ

ปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกามารยาทของการแขงขันที่ดี  ไมกลาวหาคูแขงในทางมิชอบ  อันเปนการกระทําโดยเจตนา

เพื่อทําลายชื่อเสียง  โดยปราศจากขอมูลที่อางอิงได 

 

3.5 2ผูบริหารและพนักงาน    บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น  โดยสนับสนุนสงเสริมการ

พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง  อาทิ  มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูใน

ตัวสินคาและพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง  มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเพื่อเปนการ

เพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน  เปนตน  บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน  อาทิ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผอนประจําป  ชุดฟอรมพนักงาน  เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  กิจกรรมเล้ียง

สังสรรคอยางนอยปละ 1 คร้ัง  จัดเล้ียงอาหารกลางวันแกพนักงานสัปดาหละ 1 คร้ัง จัดเล้ียงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 คร้ัง 

จัดใหมีหองออกกําลังกายสําหรับพนักงาน เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทฯ  ให

ผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ

คน   สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทฯ   และใหความสําคัญตอการ

ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด  ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน  เพื่อสุขอนามัย  และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

 

3.6 สังคม   บริษัทฯ มุงม่ันที่จะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนาย

เฉพาะสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง   และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง  เพื่อเสริมสรางการ

เรียนรูใหแกเยาวชนและผูบริโภค  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอต้ัง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาต้ังแตตนป 2549  โดยมี

การดําเนินกิจกรรมเพื่อเปนสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง  อาทิ  โครงการบริจาคโลหิต  ซึ่งเปนโครงการที่มูลนิธิแมงปองฯ 

รวมกับสภากาชาดไทย จัดหนวยรถรับบริจาคโลหิตมาใหบริการแกผูบริหาร  พนักงานและบุคคลภายนอก เปนประจําทุกๆ  

3 เดือน  ณ Mangpong Mega Store, การดําเนินโครงการเติมฝนปนรัก  เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  ดวยการเล้ียงอาหาร

กลางวันและมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ  การบูรณะซอมแซมหองสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเล้ียงอาหารกลางวันแก

คนชรา  การบูรณะอาคารสถานที่ราชการ ใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การหาทุนชวยเหลือสัตวพิการ  เปนตน 

  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ต้ังอยู  โดยการจัด

กิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในลักษณะการเปนผูนําการจัดกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณ

พื้นท่ีของสํานักงานใหญ เพื่อมอบความสุขใหกับเด็กๆ และผูสนใจเขารวม  รวมถึงในลักษณะการใหความสนับสนุน เชน 

การรวมกับสํานักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต เปนตน 

 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีการดําเนินการในแตละปไวในรายงาน

ประจําป ในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 

 

3.7 บริษัทฯ มีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมี

การทุจริตภายในองคกรบริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อ

เปนการยํ้าเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นใน
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ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555   ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการ

ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) 

 

3.8 การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน   บริษัทฯ จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อ

รับขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมตางๆ ที่อาจสอถึงการทุจริต  จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ผาน

เว็บไซตของบริษัทฯ  ที่ www.mangpong.co.th  ซึ่งผูที่ทําหนาที่รับรองเรียนในชองทางนี้คือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  

หรือติดตอโดยตรงมายังคุณณลันรัตน  นันทนนส  ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด ที่หมายเลขโทรศัพท 081-969-9665  

เพื่อบริษัทฯ จะนําไปเปนขอมูลในการตรวจสอบ  แกไขปญหา  ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและ/หรืออื่นๆ  โดย

ผูทําหนาที่รับรองเรียนทั้ง 2 ชองทางมีหนาที่จะตองสรุปรายงานขอรองเรียนและการแกไขปญหาที่สําคัญใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบ  และหากขอรองเรียนใดที่เกินกวาความสามารถในการตัดสินใจจะตองนําเสนอผูบริหารระดับสูง  และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ เพื่อดําเนินการตอไปทันที 

 

 ทั้งนี้  บริษัทฯ ยึดถืออยางเครงครัดตอการรักษาขอมูลรองเรียนใหเปนความลับ  ซึ่งเร่ืองรองเรียนทุกเร่ืองจะ

รับรูเฉพาะในกลุมผูที่ไดรับมอบหมาย และผูเก่ียวของเทานั้น  ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับทั้งรองเรียนและคําชมเชย ในเร่ือง

การบริการของพนักงานสาขา  ซ่ึงฝายจัดการไดใหความสําคัญตอขอรองเรียนและคําชมเชยดังกลาว สําหรับขอรองเรียน 

ฝายจัดการไดมีการตรวจสอบ และดําเนินการอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม ดวยวิธีการอบรมใหความรูเพ่ิมเติม ตลอดจน

ตักเตือน ลงโทษ พนักงานที่กระทําความผิด  สําหรับคําชมเชย ฝายจัดการ ก็ไดมีการชมเชยพนักงานและประกาศให

ผูเก่ียวของทราบเพื่อเปนตัวอยางและสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน 
 

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับบริษัทฯ ซึ่งจะตองแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และผูถือหุน อยางถูกตอง ครบถวน  รวดเร็ว และใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล   

 

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกหามมิใหเปดเผยขอมูลใดๆ ตอส่ือมวลชนและนักวิเคราะหกอนที่จะมีการ

เปดเผยขอมูลดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ จะกระทําไดโดยผูที่

ไดรับมอบหมายเปนทางการ คือ นางสาวสุภาวดี ธีระพรสถานนท ผูจัดการฝายประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลกับส่ือมวลชน  

นางสาววริศรนลิน  สุภาสนันท  เลขานุการบริษัทฯ เปนผูใหขอมูลกับนักวิเคราะหและผูถือหุน    

 

 ขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก  สถานการณทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  โครงสรางการถือหุน   โดยในสวน

ของงบการเงินไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ กอนการเปดเผยแกผูถือหุน  และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย   โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด

ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษา

ไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน

และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป  ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจําป  

 

 สําหรับขอมูลที่ ไมใชขอมูลทางการเงินนั้น  บริษัทฯ  ได เปดเผยโครงสรางเงินทุน  รายการระหวางกัน                

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ คาสอบบัญชี  ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําป  และเปดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพของคณะกรรมการ 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการดํารงตําแหนง

กรรมการ  จํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุม  นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 

56-1) และรายงานประจําป  ในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”       

  

  ท้ังนี้  ขอมูลตางๆ ที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณะ  ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะนําไปเผยแพรในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ดวย ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เชน รายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่ง

สามารถดาวนโหลดขอมูลได งบการเงินรายไตรมาส  หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุมผูถือหุน  ขาวประชาสัมพันธ

บริษัทฯ  เปนตน โดยบริษัทฯ จัดใหมีการปรับปรุงเว็บไซตใหมีความทันสมัยและมีขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ แลว  คณะกรรมการ

ไดจัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (โทร. 0-2514-7999 ตอ 5514 หรือ email : ir-mpg @mangpong.co.th) เพื่อใหบริการ

ขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ  กับผูลงทุน  ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป  อีกดวย 

  

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ การ

ติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ  การแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน  

โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ 

 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ 

                     โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  ประกอบดวยคณะกรรมการ  5 คณะ ไดแก 

 5.1.1  คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 ทานและกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน

รายใหญ 2 ทาน และกรรมการบริหารอีก 4 ทาน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ

ทั้งหมด 11 ทาน   

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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 5.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ไดรับการแตงต้ัง

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และทุกทานเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงินได 

 5.1.3  คณะกรรมการบริหารจํานวน  4  ทาน ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 3 ทาน  ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ  และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   

 5.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 ทาน  ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน  และมีกรรมการอิสระเปนประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

 

5.2   คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ และวาระการดํารงตําแหนง 

 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2556  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 13  พฤศจิกายน 2556 ไดกําหนด

คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ  ไวดังนี้ 

5.2.1   มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

5.2.2   มีความรู  ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

5.2.3   มีประวัติการทํางานที่ดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือ             

ผูมีอํานาจในการจัดการของหนวยงาน 

5.2.4  มีความเปนอิสระ  ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง  ดวยความซื่อสัตย  สามารถทุมเท

เวลาใหบริษัทไดอยางเต็มที่  สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ  

และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท 

5.2.5   มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม  มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  และมีจิตใจที่สมบูรณ 

  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งมีระบุอยูในขอบังคับของบริษัทขอ 16            อยู

แลวใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน  รวมถึงไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําป ในหัวขอ “การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด” 

 

5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ

บริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน และยังไดจัดใหบริษัทฯ             

มีระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอนอกจากนี้คณะกรรมการมีการ

กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารและฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว  และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมอยาง

สมํ่าเสมอ  โดยลาสุดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  ไดมีมติใหมี

การปรับปรุงขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ

อนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 25 ลานบาท และประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 15 ลานบาท ทั้งนี้ไม

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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รวมถึงรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุนตามขอกําหนดของ สํานักงาน 

กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

 

5.4 ความเปนอิสระของประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญ  

ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถือหุนประมาณรอยละ 43.52  อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

  

5.5 การแบงแยกบทบาทระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

 บริษัทฯ มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการไวอยางชัดเจน                  

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ  พิจารณาเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง

รอบคอบ  รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในขณะที่ฝายจัดการมีหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีคณะกรรมการกําหนด  โดยมีหนาที่

เสนอแนะแผนธุรกิจ  กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ อนุมัติ   ทั้งนี้แมประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนบุคคลเดียวกัน  แตบริษัทฯ  ก็มีการกําหนด

ขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน  ซ่ึงหากเกินอํานาจของฝายจัดการ  ก็จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการ         

ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

5.6 เลขานุการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ  ตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริษัทฯ เนื่องจาก เปนผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและ

สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อความเรียบรอย                

มีประสิทธิภาพ  ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี   รวมถึงดูแลใหมีการ

ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอแนะนําของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  กํากับดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติตามขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ อัน

ไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ขอบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ   ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ปฏิบัติงาน

อยางถูกตองและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงสิทิของผูถือหุนและการปฏิบัติที่เปนธรรมตอผูถือหุน   ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับ              

ผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม  ตลอดจนติดตอส่ือสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ  โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดมีมติแตงต้ังนางสาว วริศรนลิน  สุภาสนันท  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  ทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ อีก

ตําแหนงหนึ่ง   

  

5.7 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.7.1 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนลายลักษณอักษรมา

ต้ังแตรายงานประจําป 2547  ซ่ึงเปนปท่ีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนคร้ังแรก  และมีการ

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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ทบทวนปรับปรุงอยูเปนประจํา  และมีการเผยแพรในรายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

ตลอดจนเว็บไซตของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความเขาใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ         

ที่ดีอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  คณะกรรมการ  ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  โดยเขารวมประชุม  

อบรม สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพยเปนผูจัด  ทั้งหลักสูตรที่ไมมีคาใชจายและหลักสูตรที่มี

คาใชจาย  โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  และไดนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนกับบริษัทฯ รวมถึงมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   

ดังจะเห็นไดวา บริษัทฯ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถไดรับความสําเร็จจากทั้ง 2 

โครงการสําคัญ  คือ ไดรับการประเมินผล อยูในเกณฑ “ดีมาก”  จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2551 และ 2552 และไดรับการประเมินผลอยูใน

เกณฑ “ดีเย่ียม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อยางตอเนื่องมา

ต้ังแตป 2551 และไดรับการประเมินอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม+สมควรเปนตัวอยาง” ในป 2554  อยางไรก็ดีแมโครงการฯ จะ

ไมไดประเมินบริษัทฯ ท่ีอยูในหมวดฟนฟูกิจการมาต้ังแตป 2555  แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญ

ประจําป  โดยไดคะแนนจากการประเมินตนเองอยูในระดับ “ดีเย่ียม” 

สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเขาใหมนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให

เลขานุการบริษัทฯ  เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม  

และฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม  โดยในปที่ผานมา  บริษัทฯ ไดมีการ

ปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมเปนประจําทุกเดือน    

 

5.7.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช

นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ

จัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่ง

ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและ

เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ

อยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปน

ผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกทานมีความรูและประสบการณ

เพียงพอท่ีจะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได  สําหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 

 

5.7.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจัดต้ังหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน  ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร ถือเปนการเสริมสรางระบบการ

การก�ากับดูแลกิจการ	(ต่อ)
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ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและฝายปฏิบัติการอื่นๆ  แยก

ออกจากผูติดตามประเมินผลเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให

ความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น 

 

5.7.4 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปจจัยความเส่ียง  ตลอดจน

จัดใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อลดความเส่ียง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงอยาง

ตอเนื่อง และรายงานในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแลวก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึง

ความสําคัญตอนโยบายบริหารความเส่ียง    จึงมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกําหนดขอบเขตหนาที่ของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ตามที่ไดมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําปในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”   โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการประชุมและรายงานตอ

คณะกรรมการ 

 

5.7.5 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 

 บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอภารกิจในการดําเนินงาน   จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบริหารที่จะตองมีตอ Stakeholder ทุกสวน จึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน  ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว  

และไดจัดพิมพตลอดจนใหความรูแกผูที่เก่ียวของ ใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ  และยึด

หลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 

 

5.7.6 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอความขัดแยงทางผลประโยชน 

 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่ เก่ียวโยง

กัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปน  ไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “รายการระหวางกัน”  

    

5.8 การประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน แตไมนอยกวา 4 คร้ังตอป โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอย

กวา 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  และมีการจดบันทึกการประชุมเปน

ลายลักษณอักษรทุกคร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการและผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานให

ความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการเปนอยางมาก สําหรับจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในปที่
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ผานมา  ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการ

จัดการ” แลว  

 

5.9 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 

5.9.1 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดกําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการกําหนด

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการชุดยอย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จากกรรมการ ตลอดจนไดทําการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ

คาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตามลําดับ 

 

5.9.2 คาตอบแทนผูบริหาร  

 คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนกําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดย

คณะกรรมการบริหาร จะเปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว 

 

 ทั้งนี้รายละเอียดจํานวนคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารประจําป 2556 ไดเปดเผยไวในแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

  

ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  เนื่องจากตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจควบคูกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น จะสามารถสรางความย่ังยืนใหกับธุรกิจ   

 

 ดวยเจตนารมณในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง บริษัทฯ จึงกอต้ัง ”มูลนิธิแมงปองปน

น้ําใจใหสังคม”  มาต้ังแตตนป 2549  และดําเนินกิจกรรมรวมกับบริษัทฯ เพื่อเปนสาธารณประโยชน อันนําไปสูการสราง

ความเจริญกาวหนาที่กาวไปพรอมกับการมีสวนรวมในการพัฒนา และสงเสริมในดานตางๆ  อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต  

ส่ิงแวดลอม  อยางตอเนื่องและย่ังยืน มาโดยตลอด  

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คือ การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ

ตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เปน

แนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน  นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ พนักงาน คูแขง สังคมและส่ิงแวดลอม 

โดยไดจัดทําขอพึงปฏิบัติจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไวใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ใชยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

และเที่ยงธรรม  

 

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 

กระบวนการจัดทํารายงาน 

 บริษัทฯ ใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน

มาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และครอบคลุม

ทุกประเด็น ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมไดครอบคลุมและ

จุดเร่ิมตนที่จะพัฒนาสูรายงานในระดับสากลตอไป 
 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ใชยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม และลาสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ป 2555  
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การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมีการ

ทุจริตภายในองคกรบริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเปน

การยํ้าเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นใน

ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555   ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการ

ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) 

 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 2บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น  โดยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของ

พนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง  อาทิ  มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูในตัวสินคาและพัฒนาทักษะการ

ขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง  มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน  

เปนตน  บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน  อาทิ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  กองทุนประกันสังคม วันหยุด

พักผอนประจําป  ชุดฟอรมพนักงาน  เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  กิจกรรมเล้ียงสังสรรคอยางนอยปละ 1 คร้ัง  จัด

เล้ียงอาหารกลางวันแกพนักงานสัปดาหละ 1 คร้ัง จัดเล้ียงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 คร้ัง จัดใหมีหองออกกําลังกายสําหรับ

พนักงาน เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทฯ  ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม

กับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน   สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทฯ   และใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ

สวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด  ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  เพื่อ

สุขอนามัย  และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

 

 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

 บริษัทฯ มุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  ถูกตองตามกฎหมาย  

ในราคาที่สมเหตุสมผล  และการใหบริการท่ีดีเย่ียม  โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคาอยางถูกตอง

ครบถวน  และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปนความลับ

ของลูกคาอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ 

 

 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนายเฉพาะสินคาท่ีมี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง   และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง  เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแก

เยาวชนและผูบริโภค  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอต้ัง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาต้ังแตตนป 2549  โดยมีการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อเปนสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง  อาทิ  โครงการบริจาคโลหิต  ซึ่งเปนโครงการที่มูลนิธิแมงปองฯ รวมกับ

สภากาชาดไทย จัดหนวยรถรับบริจาคโลหิตมาใหบริการแกผูบริหาร  พนักงานและบุคคลภายนอก เปนประจําทุกๆ  3 เดือน  

ณ Mangpong Mega Store, การดําเนินโครงการเติมฝนปนรัก  เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  ดวยการเล้ียงอาหารกลางวัน

และมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ  การบูรณะซอมแซมหองสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเล้ียงอาหารกลางวันแกคนชรา  การ

บูรณะอาคารสถานที่ราชการ ใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การหาทุนชวยเหลือสัตวพิการ  เปนตน 

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังให้ความส�าคญักับการสร้างปฏสิมัพันธ์อนัดกัีบชมุชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ โดยการจดักจิกรรมร่วมกันอย่างสม�า่เสมอ 

ทั้งในลักษณะการเป็นผู้น�าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของส�านักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุข

ให้กบัเดก็ๆ และผูส้นใจเข้าร่วม รวมถึงในลกัษณะการให้ความสนบัสนนุ เช่น การร่วมกับส�านักงานเขตจัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)

วันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นพลังขบัเคลือ่นความฝันและความสขุเด็กไทย รวมทัง้สนับสนุนให้อนาคตของชาต ิ“รกัษาวินยั ใฝ่เรยีนรู้ 

เพื่อปัญญา น�าพาไทยสู่อาเซียน

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

ช้างช้างช้าง

กิจกรรมภายใต้โครงการ “เติมฝันปันรัก 16 ตอนช้างช้างช้าง ณ บ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่พักพิงส�าหรับช้างด้อย

โอกาสในวัยชรา ในกิจกรรมดูแลคุณปู่ คุณยายช้าง ให้มีความสุขและสนุก อาทิ การท�าอาหาร การปรุงอาหารเสริม การป้อนอาหาร 

รวมถึงการอาบน�้า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันท�าแปลงเกษตรปลูกพืชผักไว้เป็นอาหารช้างต่อไป
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“ให้ด้วยรัก” แก่เด็ก และผู้สูงอายุ

ร่วมกับ คริสตจักรแห่งความรัก ภายใต้โครงการ “ให้ด้วยรัก” เป็นกิจกรรมสร้างความสุขและเสริมสร้างก�าลังใจ ให้แก่น้องๆ 

ในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และผู้สูงอายุในสถานพักฟื้นคนชราบางเขน เป็นโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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บ้านดิน

ร่วมกนัท�าบลอ็กดิน เพือ่น�าไปสร้างเป็นบ้านดิน ในป่าลกึเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าแมน่�า้ภาช ีจ.ราชบรุ ีไว้เปน็ทีพ่กัแก่นกัวจิยัสตัว์และ

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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ซ่อมแซมฝายน�้า

อาสาแมงป่อง ได้เข้ารับการอบรมการดูแลผืนป่า และร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน�้า ที่ช�ารุดจากกระแสน�้าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี จ.ราชบุรี การได้เข้าอบรมและร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างจิตส�านึกให้อาสาทุกคนรักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทยยิ่ง

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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บุญเพื่อน้อง

ร่วมกับ ศษิย์เก่าศิลปะภาพพิมพ์วิทยาลยัเพาะช่าง ในกิจกรรมสอนศลิปะการวาดภาพ พร้อมมอบสือ่การเรยีนสอน และชดุเครือ่งเขียน 

ภายใต้โครงการ “บุญเพื่อน้องครั้งที่ 5” โรงเรียนบ้านหนองอนามัย จ.ปราจีนบุรี

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

บริจาคโลหิต

ร่วมกับ ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จดัตัง้หน่วยให้บรกิารรบับรจิาคโลหิต ภายใต้โครงการ “65 ล้านดวงใจ บรจิาค

โลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” ในทุกๆ 3 เดือน กันมาอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

กรงน้องหมา

จัดท�ากรงน้องหมาพิการ มีความยาว 54 เมตร พร้อมน�าอาสาร่วม ขัด ล้าง และทาสี ให้บ้านน้องหมามีสีสัน สวยงาม และสะอาด 

มีกรงเหล็กที่แข็งแรงคอยต้านแรงปีนปายจากเหล่าบรรดาน้องหมาแสนซนได้อย่างสบายๆ ในพ้ืนที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์

พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) อ.บางเลน จ.นครปฐม
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

กรุงเทพเมืองสวรรค์

ร่วมกับส�านกังานเขตวังทองหลาง บรษิทั ห้างร้าน และร้านค้าต่างๆ ในเขตพ้ืนที ่กิจกรรมภายใต้โครงการ “ถนนเมอืงสวรรค์ถวาย

องค์ราชนั 86 พรรษา” เป็นกิจกรรมปรบัภูมทิศัน์ ให้สะอาดและสวยงาม เฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

กีฬาชุมชนสัมพันธ์

สนับสนุนกิจกรรม “กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 “ ร่วมกับส�านักงานเขตวังทองหลาง และชุมชน เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างชุมชนในพื้นที่
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

ปลูกป่าสิริเจริญวรรษเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมกับ กองพันทหารช่างที ่1 รกัษาพระองค์ และวทิยาลยัพาณิชยการอนิทราชยั ภายใต้โครงการ “ปลกูป่าสริเิจรญิวรรษ อันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ” ณ บริเวณพื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ ณ เขาเปล้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



81 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

ปลูกป่าชายเลน

ร่วมกับมลูนิธิศนูย์พิทกัษ์สทิธิเด็ก และอาสาสมคัร ในกิจกรรม “ปลกูป่าชายเลน” ณ ศนูย์การเรยีนรูบ้้านลงุกระดงังา จ. สมทุรสงคราม



82 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

ถุงยังชีพ “ให้ด้วยรัก”

ร่วมกับมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ จัดกิจกรรม “ให้ด้วยรักเทิดไท้องค์ราชัน” มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

ในเขตลาดพร้าวและละแวกใกล้เคียง



83 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

คณะกรรมการ	และผู้บริหาร
คณะกรรมการและผูบริหาร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผูบริหารดังตอไปนี้ 

 

 

 

นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร  (55 ป) 

การศึกษา -    ปริญญาโท 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

     สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ  และการเมือง 

     มหาวิทยาลัยรังสิต 

-    ปริญญาโทกิตติมศักด์ิ 

     คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

-    ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-    หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุน 2 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม”  (นมธ.)  รุน 2 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-    หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง  (บยป.) รุน 4 

     วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง   สํานักงานศาลปกครอง 

-    หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ 

     นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 15 

     สถาบันพระปกเกลา 

-    หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและพาณิชย (TEPCoT) รุน 15 

     สถาบันวิทยาการการคา 

-    หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  (ปรม.) รุน 4 

     สถาบันพระปกเกลา 

-    Director Certificate Program (DCP) 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

การถือหุน 

-    ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

รอยละ 43.52 (รวมการถือหุนของครอบครัว ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	(ต่อ)

 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (55  ป) 

การศึกษา -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

     Angelo State University, Texas, USA. 

-    ปริญญาตรี คณะบัญชี 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-    หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

      วิทยาลัยตลาดทุน รุน 11 

-    หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 

     วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 52 

-    Director Accreditation Program (DAP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Audit Committee Program (ACP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน -    ประธานคณะกรรมการ 

     บริษัท เหมืองแรโปแตสอาเซียน จํากัด (มหาชน) 

0-    กรรมการ 

     บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

-    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน ไมมี 

 

 

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ 

 

 

กรรมการตรวจสอบ (54 ป) 

การศึกษา -    MBA in Finance  

      University of Chicago, USA 

-    Bs.in MIS 

     Syracuse University, USA 

-    Director Accreditation Program (DAP) 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Audit Committee Program (ACP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน -    ผูชวยผูจัดการใหญ สายวานิชธนกิจ 

      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

-     กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

      บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน ไมมี 



85 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	(ต่อ)

 

นายธะเรศ  โปษยานนท 

 

กรรมการตรวจสอบ (อายุ 50 ป) 

การศึกษา -    Master in Marketing 

      Webster University, USA 

-    Bachelor of Business Administration-General Business Major   

     Eastern Kentucky University, USA 

-    Director Accreditation Program (DAP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Director Certificate Program for AEC (DCP) 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ตําแหนงปจจุบัน -    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

     ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

-    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

-    กรรมการ 

     บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

-    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน ไมมี 

 

 

 

นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ (อายุ 60 ป) 

การศึกษา -    ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน การธนาคาร  

     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

-    Director Accreditation Program (DAP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

การถือหุน 

-    กรรมการอิสระ 

     บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) 

รอยละ 0.19  (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 
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คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	(ต่อ)

นายวิทูร มโนมัยกุล 

การศึกษา 

 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

การถือหุน 

 
 

นายปรีชา    ธรรมพิภพ 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ (อายุ 587 ป) 

-    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการคุณภาพ 

     วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-    กรรมการผูจัดการ 

     บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด 

-    กรรมการ 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

-    กรรมการ 

     บริษัท เอสพีซีจ ีจํากัด (มหาชน) 

รอยละ 1.28  (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 

 

กรรมการ (อายุ 61 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 

-    เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

      กรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-    อุปนายก 

     สมาคมสมาพันธศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย 

-    กรรมการ 

     สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

-    ประธานสมาคมการคา กลุมธุรกิจบันเทิงและการส่ือสาร 

     สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

-    กรรมการประชาสัมพันธ 

     สถาบันพระปกเกลา 

-    กรรมการบริหาร 

     บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด 

-    ประธานกรรมการบริหาร 

     บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จํากัด 
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คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	(ต่อ)

 

 

การถือหุน 

 

 

นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

การถือหุน 

 

 

-    กรรมการ 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

ไมมี 

 

 

กรรมการ (อายุ 47 ป) 

-    ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

-    Director Accreditation Program (DAP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Company Secretary Program (CSP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Finance For Non Finance Directors (FND)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    กรรมการ 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

รอยละ 0.01 (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 

 

นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหาร (อายุ 47 ป) 

การศึกษา -    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี 

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนงปจจุบัน -    กรรมการบริหาร และผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน รอยละ 0.003 (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 

 
นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท 

 
กรรมการบริหาร (อายุ 41 ป) 

การศึกษา -    ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-    Director Accreditation Program (DAP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-    Director Certificate Program (DCP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน -    กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการสํานักกรรมการ   

      และเลขานุการบริษัทฯ*   

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน รอยละ 0.01 (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 



88 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	(ต่อ)
 

 
นางสาวณลันรัตน  นันทนนส 

 

 

กรรมการบริหาร (อายุ 31 ป) 

การศึกษา -    ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตรการจัดการ (MABE) 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-    ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-    Director Certificate Program (DCP) 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน -    กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการกลุมงานขายและการตลาด 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน รอยละ 43.52 (รวมการถือหุนของครอบครัว ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 

 

 

นางกนกธิป  สาครวาสี 

 

 

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน (อายุ 41 ป) 

การศึกษา -    ปริญญาตรี คณะบัญชี 

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตําแหนงปจจุบัน -    ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

     บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน รอยละ 0.00 (1,000 หุน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557) 
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รายงานประจ�าปี 2556

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ (และบริษัทยอย) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปที่จัดทําขึ้น เพ่ือใหเกิดความ

ม่ันใจวาไดแสดงฐานะทางการเงิน รายไดและคาใชจาย และกระแสเงินสดรวม เปนจริงและสมเหตุสมผล โดยได

จัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งการปองกันทุจริตและ

การดําเนินการท่ีผิดปกติ โดยในการจัดทํารายงานทางการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งไดมีการ

เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) (และบริษัทยอย) ในรายงานผูสอบบัญชี

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําปแลว 

 

        
      (นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร) 

             ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งมีความรู

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณโดยเฉพาะดานการเงินและการบัญชี  โดยมี นายจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล เปนประธาน

กรรมการตรวจสอบ  นายนรินทร   โอภามุรธาวงศ  และนายธะเรศ   โปษยานนท  เปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ กรรมการ

ตรวจสอบทุกทานไมไดเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ โดยตระหนักถึงความสําคัญของ

การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับความรวมมือจากกรรมการอิสระ    

ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ

บริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน

ที่ถูกตอง เชื่อถือได 
 

 ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ     

โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเปนการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหาร

ระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน และผูตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝาย

บริหารรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 
 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัทฯ กอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

งบการเงินของบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีการเปดเผยขอมูล  

ที่สําคัญในงบการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจําป  เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการ

ปรับปรุงตางๆ  ที่กระทบตองบการเงินที่เปนสาระสําคัญ 
 

2. การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส  รวมถึงการปฏิบัติ

ตามขอบังคับของบริษัท ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ   นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  เปนประจําทุกป และสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส  และสามารถ

ตรวจสอบได  
 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม  มีการต้ังเปาหมายการทํางาน

อยางรอบคอบ วัดผลได  และมีการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเม่ือผลการดําเนินงานตางจากเปาหมายที่

กําหนดไว  ใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกไขเม่ือพบความเส่ียงที่เปนจุดออนในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดกํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ เพื่อดูแลปองกันทรัพยสิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อ)

ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใชในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อยางเพียงพอ โปรงใส และ

เช่ือถือได โดยมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจําป และทบทวนแผนงาน ตลอดจน

ติดตามการปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบภายในเสนอ  โดยในป 2556  คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  ไมพบความเส่ียงที่

เปนนัยสําคัญ 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่ในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาคัดเลือกผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง ครบถวน อยางรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ังนายกันตพจน  เจริญภัทรปรีดา              

ใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน แทนรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน 

ที่ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากเคยเขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดาน

ตรวจสอบภายใน และมีประสบการณในการทํางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเขาใจในกิจกรรมและการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 
 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปน

สาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับที่เก่ียวของ 
 

5. การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2557 ใหแตงต้ัง นางณัฐสรัตร  สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายสุมิตร    

ขอไพบูลย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885  แหง

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557  เนื่องจากเปนสํานักงานที่มีความ

เชี่ยวชาญ  มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี และปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีเสมอมา และเพื่อใหการสอบบัญชีเปนไป

อยางตอเนื่อง 

 

6. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลทุกรายการอยางถูกตองครบถวน  และ

รายการดังกลาวเปนรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนกอนทํารายการแลว เพื่อใหม่ันใจวา รายการดังกลาวไดดําเนินการอยาง

สมเหตุสมผลและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อ) 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ     

และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทาง

การเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล   

มีการบริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไมพบรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ   

 

 

 

 
  

(นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล) 

             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  1/2557  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เขารวมประชุม

ดวย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และ

อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดทําและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

แลว สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การ

ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี

บุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม

ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ

หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว 

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน 

 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแตงต้ังให

นายกันตพจน  เจริญภัทรปรีดา ใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน แทนรักษาการหัวหนา

ฝายควบคุมตรวจสอบภายใน ที่ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป 

เนื่องจากเคยเขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก Beginner Track IIAT :   

การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบภายในมือใหม  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย : The Institute of 

Internal Auditiors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณในการทํางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเขาใจใน

กิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยาง

เหมาะสมเพียงพอ 

 

 ทั้งนี้การพิจารณา และอนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ

ภายในหรือเทียบเทาปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

  

 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

  บริษัทฯ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาอยางถ่ีถวน ท้ังในเร่ืองของความเช่ียวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน 

แลวนําเสนอตอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจํา  

ทุกป 

 

 ในป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4563  หรือ นายสุมิตร  ขอไพบูลย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885  หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่  3885  แหงสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   

 

 โดยในปที่ผานมามีคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 985,000 บาท (เกาแสนแปดหม่ืนหาพันบาท

ถวน) สําหรับคาบริการอื่น  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปบัญชีที่ผานมา  บริษัทฯ และบริษัทยอย (บริษัทที่

เก่ียวของ) ไมมีการรับบริการอื่นจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไมมีการควบรวมกิจการ หรือการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนี้ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย (บริษัทที่เก่ียวของ)

ของบริษัทฯ จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 110,000 บาท  

 

ทั้งนี้  ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

หรือ บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัติ

หนาที่อยางอิสระ 
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ค�าอธิบาย	และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�าเนินงาน

  

วิเคราะหฐานะทางการเงินจากผลการดาํเนนิงานประจําป 2556 

 

 

ณ ส้ินป 2556 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจําหนายจํานวน 37 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากป 2555 ซึ่งมีสาขาและจุดจําหนาย

รวม 40 สาขา โดยเปนการลดลงจากการปดสาขาเนื่องจากหมดสัญญาเชาระยะยาว อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ

ขยายสาขาใหมๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมในอนาคต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารคาใชจายในการขายและบริหาร

ใหอยูในระดับที่สามารถควบคุมได รวมถึงการบริหาร Shop แมงปอง ที่มีอยูทั่วประเทศใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น  ดวยการจําหนาย

สินคาทุกประเภท  ทั้งภาพยนตรและเพลง  ทั้งไทยและเทศ จากทุกคาย ตลอดจนการจัดหาลิขสิทธิ์ใหมๆ อยางตอเนื่องทุกปจาก

ผูผลิตที่มีคุณภาพ โดยจะคัดสรรเฉพาะลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพที่ไดรับความนิยม  และคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในแตละ

เร่ืองเปนหลัก  โดยลาสุดบริษัทฯ ไดจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภท  Second Run  เพื่อผลิตและจําหนายภายในจุดจําหนาย

ของบริษัทฯ  ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม โดดเดน แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาด

ทั่วไป  และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

สําหรับหมวดเพลงสากล MAXX MUSIC ในสังกัดของบริษัทฯ ก็มีการผลิตอัลบั้มใหม วางจําหนายเพื่อรองรับเทศกาล

ตางๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป นอกจากนี้ในปที่ผานมาบริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑเพลง โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์

เพลงสากลที่นําเพลงที่ไดรับความนิยมมาทําดนตรีแนวใหม และบันทึกเสียงคุณภาพระดับ  24-Bit  มาผลิตและจําหนายใน

รูปแบบซีดีแผนทอง ภายใตตราสินคา HARMONIC  ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี   

 

(1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 
 

รายได 
 

รายไดจากธุรกิจถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายสินคา 
           

          รายไดจากการจําหนายสินคาแผนบลูเรย ดิสก  ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง แผนเสียง Vinyl  ในป 2556 เทากับ 463.05 ลาน

บาท ลดลงจากป 2555 62.69 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 11.92   ทั้งนี้เนื่องจาก รายการภาพยนตรที่ออกวาง

จําหนายในชวงดังกลาว มีรายการภาพยนตรที่เปนที่นิยมจากลูกคาเพียงไมก่ีเร่ือง โดยสวนมากเปนรายการภาพยนตรที่ไมเปนที่

นิยมของลูกคา จึงมีผลตอยอดขายที่ลดลง นอกจากนี้จากภาพรวมเศรษฐกิจในปจจุบันที่ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอยอดขายทั้งทางตรงและทางออมนั้น เชน การปรับลดจีดีพีป 

2556 ที่ 4.2 - 5.2%  คาเงินบาทแข็งคา (เดือนพฤษภาคม 2556) การสงออกชะลอตัวจากคําส่ังซื้อตางประเทศ รวมทั้งสินคา

อุปโภคบริโภคที่ทยอยปรับขึ้นราคามาต้ังแตชวงตนป รวมทั้งชวงไตรมาส 4 ป 2556 เกิดสถานการณชุมนุมทางการเมืองตอเนื่อง

ถึงป 2557 โดยปจจัยตางๆ ดังกลาวมีผลตอภาคครัวเรือนและการใชจายของประชาชนที่จะตองสํารองเงินเพื่อใชจายสําหรับ

ชีวิตประจําวันมากขึ้น  ซึ่งปจจัยดานลบตางๆ เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอยอดขายในชวงดังกลาวดวยเชนกัน  
 

 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นเพิ่มขึ้นจาก 18.44 ลานบาทในป 2555 เปน 81.79 ลานบาทในป 2556 เพิ่มขึ้น 63.35 ลานบาท หรือ   คิดเปน

อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 343.52 เนื่องจากในป 2556 บริษัทฯไดชําระหนี้ตามขอตกลงตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคาร

จึงไดปลดภาระและคืนหลักประกันแกบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ ไดรับรูการยกหนี้จําหนวน 66.11 ลานบาท  
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ค�าอธิบาย	และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�าเนินงาน	(ต่อ)

  

 

รายไดรวม 
            

 จากรายไดดังกลาวขางตนทําใหบริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2556 เทากับ 544.83 ลานบาท  

 

 

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

            

 ตนทุนขายในป 2556 เทากับ 273.62 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.09 ของรายไดจากการขาย เปรียบเทียบ

กับป 2555 มีสัดสวนเทากับรอยละ 61.76  

           จากความสามารถในการสรางรายไดทั้งสินคาที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และของคูคา สงผลใหกําไรขั้นตนในป 2556 

เทากับ 189.43  ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 40.91  ของรายไดจากการขาย 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

            

 คาใชจายในการขาย และบริหาร ในป 2556 เทากับ 194.61  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.72  ของรายไดรวม ทั้งนี้

คาใชจายดังกลาวลดลงจากป 2555 เทากับ 4.41  ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงขึ้นรอยละ 2.22 สาเหตุหลักมาจากคา

เชาอาคารและคาตัดจายลิขสิทธิ์ลดลงจากปกอน 

 

กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจายลิขสิทธ์ิ (EBITDA) 

           

 กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและ คาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในป 2555 เทากับ 43.32  ลานบาท หรือคิด

เปน EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ตอรายไดรวม) รอยละ 7.95 

 

 ภาษีเงินได 

           

         บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองภาษีเงินไดมาใช ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน สงผลใหบริษัทฯ มีภาษีเงินไดในป 2556 เทากับ 2.81 ลาน

บาท 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

           จากผลการดําเนินงานในชวงป 2556 มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดเทากับ 73.54  ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร

สุทธิรอยละ  13.50  ของรายไดรวม  
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รายงานประจ�าปี 2556

ค�าอธิบาย	และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�าเนินงาน	(ต่อ)

  

 

(2)   สถานะทางการเงิน 

 

สินทรัพย 

  

      สินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้น โดย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ  371.35  

ลานบาท ลดลงจากส้ินเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเทากับ 373.23 ลานบาท ลดลง 1.88  ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯมีเงิน

ลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 71.00 ลานบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาลดลง 11.76 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 34.36 

ลานบาท  
 

สินคาคงเหลือ 

           ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 88.84 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2555 

ซึ่งเทากับ 123.20   ลานบาท ลดลง 34.36  ลานบาท  

 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง 

           ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 เทากับ 14.48  ลานบาท ลดลงจากธันวาคม 2555                    

ซึ่งเทากับ 16.36 ลานบาท ลดลง 1.88  ลานบาท  

 

หนี้สิน 

 

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2555 เทากับ 172.10  ลานบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเทากับ 

711.29   ลานบาท ลดลง  539.19  ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการใชหนี้เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันรวม

ดอกเบี้ยคางจาย เปนจํานวน 353.36 ลานบาท และการชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะยาว 52.75 ลานบาท ทําใหไดยกดอกเบี้ยคาง

จายอีก 66.11 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการแปลงหนี้เปนทุนและการนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนไปชําระหนี้ ซึ่งจะเห็นไดวา 

บริษัทฯ มีสภาพคลองเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มทุนและหนี้สินสวนที่ลดลงไป 

 

สวนของผูถือหุน 

 

           จากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 เทากับ 199.24  

ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน (1,117.75)  ลานบาท  

 

 

 

หมายเหตุ บทวิเคราะหฐานะทางการเงินฉบับนี้ เปนการวิเคราะหจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  เนื่องจาก บริษัทฯ ไมได

ถือหุนในบริษัทยอยแตบริษัทยอยเปนบริษัทภายใตการควบคุมของกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นการวิเคราะหจาก

งบเฉพาะของบริษัทฯ จึงนาจะสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกวาการวิเคราะหจากงบ

การเงินรวม 
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รายงานประจ�าปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 23,904,766.66        34,265,291.27       22,273,425.32        34,028,649.10       

เงินลงทุนชั่วคราว 70,997,846.78        -                         70,997,846.78        -                         

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา สุทธิ  5 15,434,444.86        15,204,190.20       15,434,444.86        15,204,190.20       

ลูกหนี้อื่น 

- บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 3.1 14,780,686.70        7,246,365.46         369.15                    -                         

- กิจการอื่น 6 9,992,667.38          15,518,679.58       8,948,093.81          14,699,618.40       

สินคาคงเหลือ สุทธิ 7 88,843,735.13        123,200,970.34     88,843,735.13        123,200,970.34     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,106,157.91          3,528,011.56         1,106,157.91          3,528,011.56         

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 225,060,305.42      198,963,508.41     207,604,072.96      190,661,439.60     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาว - บุคคลที่เกี่ยวของกัน 3.2 280,276,960.06      302,276,960.06     -                          -                         

อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8 37,003,972.73        45,203,750.87       32,219,687.61        40,178,653.74       

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 9 14,475,435.32        16,361,216.80       14,475,435.32        16,361,216.80       

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10 10,744,504.66        13,996,711.50       10,744,504.66        13,996,711.50       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชา สุทธิ 11 , 19.1 80,086,916.83        90,003,090.16       80,086,916.83        90,003,090.16       

เงินประกันและมัดจํา

     - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.3 -                          -                         5,390,163.39          5,390,163.39         

     - กิจการอื่น 39,298,959.49        13,449,836.07       17,041,032.49        13,169,009.07       

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 1,653,643.78          1,531,863.56         1,653,643.78          1,369,268.15         

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 4 , 19.2 2,131,799.82          2,097,383.58         2,131,799.82          2,097,383.58         

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 465,672,192.69      484,920,812.60     163,743,183.90      182,565,496.39     

รวมสินทรัพย 690,732,498.11      683,884,321.01     371,347,256.86      373,226,935.99     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))

ณ วันที่ ณ วันที่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

สินทรัพย

บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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รายงานประจ�าปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	(ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19.2 0.00                        1,879,498.39         0.00                        1,879,498.39         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.4 1,202,211.92          2,033,171.06         1,202,211.92          2,033,171.06         

                     - กิจการอื่น 136,808,206.92      194,830,881.47     136,808,206.92      194,830,881.47     

เจาหนี้อื่น      - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 3.5 322,029.29             8,540,717.56         886,309.97             14,927,245.33       

                     - กิจการอื่น 12 12,491,602.12        78,550,048.58       9,079,676.83          75,798,965.75       

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 1,626,968.10          5,181,803.70         586,950.68             4,047,854.77         

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 3.6 -                          345,526,960.06     -                          345,526,960.06     

ภาษีเงินไดคางจาย 104,418.94             108,821.98            -                          -                         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,179,119.21          4,236,593.40         2,156,594.68          4,198,758.04         

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 154,734,556.50      640,888,496.20     150,719,951.00      643,243,334.87     

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน 14 2,125,879.03          3,916,747.12         533,674.64             1,120,625.31         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 -                          49,232,630.63       -                          49,232,630.63       

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10 686,176.28             1,127,241.98         686,176.28             1,127,241.98         

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 16 3,001,679.00          2,159,698.00         3,001,679.00          2,159,698.00         

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 17 13,006,186.60        9,890,878.20         13,006,186.60        9,890,878.20         

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 6,394,706.56          5,839,637.59         4,156,232.36          4,515,163.39         

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 25,214,627.47        72,166,833.52       21,383,948.88        68,046,237.51       

                    รวมหนี้สิน 179,949,183.97      713,055,329.72     172,103,899.88      711,289,572.38     

…/2

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))

งบการเงินรวม

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 

บริษัท แมงปอง 1989  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 



100 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	(ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท

    ทุนจดทะเบียน

- หุนสามัญ จํานวน 509,000,000 หุน (ป 2555) 509,000,000.00     509,000,000.00     

- หุนสามัญ จํานวน 3,311,880,336 หุน (ป 2556) 18 3,311,880,336.00   3,311,880,336.00   

    ทุนที่ออกและชําระแลว

- หุนสามัญ จํานวน 413,985,042  หุน (ป 2555) 413,985,042.00     413,985,042.00     

- หุนสามัญ จํานวน 877,751,185  หุน (ป 2556) 18 877,751,185.00      877,751,185.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 415,518,832.52      415,518,832.52     415,518,832.52      415,518,832.52     

กําไร (ขาดทุน) สะสม

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

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,117,751,222.38) (1,191,291,072.75) (1,117,751,222.38) (1,191,291,072.75)

          รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 199,243,356.98      (338,062,636.39)    199,243,356.98      (338,062,636.39)    

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 311,539,957.16      308,891,627.68     -                          -                         

                    รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 510,783,314.14      (29,171,008.71)      199,243,356.98      (338,062,636.39)    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 690,732,498.11      683,884,321.01     371,347,256.86      373,226,935.99     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  แมงปอง 1989  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

ณ วันที่ 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

ณ วันที่ 

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))



101 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	(ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขาย สุทธิ 463,048,414.75      525,736,212.77     463,048,414.75      525,736,212.77     

รายไดอื่น

รายไดคาเชา 16,611,929.96        16,470,837.88       9,076,895.29          10,449,112.96       

รายไดคาบัตรสมาชิก 3,217,127.70          5,442,870.64         3,217,127.70          5,442,870.64         

กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 374,531.19             753,476.46            374,531.19             31,751.46              

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 15 66,114,520.02        -                         66,114,520.02        -                         

อื่น ๆ 10,572,927.49        3,486,015.85         3,002,106.42          2,516,406.79         

         รวมรายได 3.7 559,939,451.11      551,889,413.60     544,833,595.37      544,176,354.62     

คาใชจาย

ตนทุนขาย 273,615,540.35      324,682,325.75     273,615,540.35      324,682,325.75     

คาใชจายในการขาย 120,210,827.39      120,263,105.33     120,210,827.39      120,263,105.33     

คาใชจายในการบริหาร 85,625,010.35        90,354,954.84       74,395,179.60        78,751,434.79       

ตนทุนทางการเงิน 545,397.73             3,453,326.09         261,056.52             9,709,408.37         

          รวมคาใชจาย 3.7 479,996,775.82      538,753,712.01     468,482,603.86      533,406,274.24     

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 79,942,675.29        13,135,701.59       76,350,991.51        10,770,080.38       

คาใชจายภาษีเงินได 10 3,754,495.44          5,651,145.20         2,811,141.14          4,803,946.44         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 76,188,179.85        7,484,556.39         73,539,850.37        5,966,133.94         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                          -                         -                          -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 76,188,179.85        7,484,556.39         73,539,850.37        5,966,133.94         

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 73,539,850.37        5,966,133.94         73,539,850.37        5,966,133.94         

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,648,329.48          1,518,422.45         -                      -                      

76,188,179.85        7,484,556.39         73,539,850.37        5,966,133.94         

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 73,539,850.37        5,966,133.94         73,539,850.37        5,966,133.94         

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,648,329.48          1,518,422.45         -                          -                         

76,188,179.85        7,484,556.39         73,539,850.37        5,966,133.94         

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.089                      0.014                     0.089                      0.014                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 824,386,314           413,985,042          824,386,314           413,985,042          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2556

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท แมงปอง 1989  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))



102 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

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

สวนไดเสีย รวม

รวมสวนของ ที่ไมมี สวนของ

 ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรร ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุนบริษัทใหญ อํานาจ ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) (ขาดทุนสะสมเกินทุน) ควบคุม (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ตามที่แสดงในงวดกอน 413,985,042.00      415,518,832.52      23,724,561.84   (1,193,568,321.29)   (340,339,884.93)       307,373,205.23  (32,966,679.70)        

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี -

- เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก -                         -                          -                     (3,688,885.40)          (3,688,885.40)           -                     (3,688,885.40)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ปรับปรุงใหม 413,985,042.00      415,518,832.52      23,724,561.84   (1,197,257,206.69)   (344,028,770.33)       307,373,205.23  (36,655,565.10)        

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                          -                     5,966,133.94           5,966,133.94            1,518,422.45      7,484,556.39           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 413,985,042.00      415,518,832.52      23,724,561.84   (1,191,291,072.75)   (338,062,636.39)       308,891,627.68  (29,171,008.71)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556 413,985,042.00      415,518,832.52      23,724,561.84   (1,191,291,072.75)   (338,062,636.39)       308,891,627.68  (29,171,008.71)        

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุน 18 463,766,143.00      -                          -                     -                           463,766,143.00        -                     463,766,143.00       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                          -                     73,539,850.37         73,539,850.37          2,648,329.48      76,188,179.85         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 877,751,185.00      415,518,832.52      23,724,561.84   (1,117,751,222.38) 199,243,356.98        311,539,957.16  510,783,314.14       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท แมงปอง 1989  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

บาท

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))



103 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

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

รวม

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรร ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ตามที่แสดงในงวดกอน 413,985,042.00       415,518,832.52  23,724,561.84      (1,193,568,321.29)  (340,339,884.93)    

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี -

- เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก -                           -                      -                       (3,688,885.40)         (3,688,885.40)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ปรับปรุงใหม 413,985,042.00       415,518,832.52  23,724,561.84      (1,197,257,206.69)  (344,028,770.33)    

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป -                           -                      -                       -                          -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                           -                      -                       5,966,133.94          5,966,133.94          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 413,985,042.00       415,518,832.52  23,724,561.84      (1,191,291,072.75)  (338,062,636.39)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556  413,985,042.00       415,518,832.52  23,724,561.84      (1,191,291,072.75)  (338,062,636.39)    

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุน 18 463,766,143.00       -                      -                       -                          463,766,143.00      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                           -                      -                       73,539,850.37        73,539,850.37        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 877,751,185.00       415,518,832.52  23,724,561.84      (1,117,751,222.38)  199,243,356.98      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

บริษัท  แมงปอง 1989   จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))



104 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

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

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน) สําหรับป 76,188,179.85     7,484,556.39       73,539,850.37   5,966,133.94      

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 273,500.54          -                       273,500.54        -                     

ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย 460,192.61          -                       297,597.20        -                     

ปรับปรุงคาเผื่อสินคาลาสมัย 7 -                      (3,259,139.26)      -                     (3,259,139.26)    

คาเสื่อมราคา 8 12,206,218.36     12,699,278.77     10,396,546.48   10,918,235.83    

คาสิทธิการเชาตัดจําหนาย 11 9,916,173.33       10,752,109.97     9,916,173.33     10,752,109.97    

คาสิทธิสะสมคะแนน 17 3,115,308.40       4,956,994.00       3,115,308.40     4,956,994.00      

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 16 841,981.00          538,809.00          841,981.00        538,809.00         

คาลิขสิทธิ์ตัดจําหนาย 9 14,961,520.27     18,023,216.85     14,961,520.27   18,023,216.85    

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (374,531.19)        (753,476.46)         (374,531.19)       (31,751.46)         

ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 8 325,278.59          749,061.75          325,278.59        731,301.94         

ขาดทุน(กําไร)จากการปรับโครงสรางหนี้ 15 (66,114,520.02)   -                       (66,114,520.02)  -                     

ดอกเบี้ยจาย 545,397.73          3,453,326.09       261,056.52        9,709,408.37      

คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน 943,354.30          847,198.76          -                     -                     

คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี 2,811,141.14       4,803,946.44       2,811,141.14     4,803,946.44      

ลูกหนี้การคา ลดลง(เพิ่มขึ้น) (503,755.20)        (460,026.07)         (503,755.20)       (460,026.07)       

ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) (2,008,309.04)     (10,190,401.30)    5,751,155.44     (8,887,505.28)    

สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) 34,357,235.21     (30,848,482.89)    34,357,235.21   (30,848,482.89)  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) 2,421,853.65       2,728,494.24       2,421,853.65     2,712,352.28      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)

- เงินประกันและมัดจํา - กิจการอื่น (108,123.42)        (53,283.01)           33,976.58          (54,883.01)         

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (34,416.24)          474,178.37          (34,416.24)         474,178.37         

- อื่น ๆ -                      (467,071.75)         -                     (183,640.39)       

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (830,959.14)        (2,308,918.73)      (830,959.14)       (2,308,918.73)    

เจาหนี้การคา - กิจการอื่น  เพิ่มขึ้น(ลดลง) (58,022,674.55)   14,111,605.28     (58,022,674.55)  14,111,605.28    

เจาหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (384,291.35)        7,681,756.57       (6,206,538.44)    (5,207,644.41)    

เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น  เพิ่มขึ้น(ลดลง) 69,807.74            (16,776,544.00)    (591,034.72)       (4,491,031.94)    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) (2,057,475.17)     (1,585,915.40)      (2,042,164.34)    (1,364,564.14)    

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) 555,068.97          973,169.31          (358,931.03)       1,393,730.05      

     เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 29,553,156.37     23,574,442.92     24,224,649.85   27,994,434.74    

     จายดอกเบี้ย (545,397.73)        (1,173,265.08)      (261,056.52)       (7,712,778.72)    

     จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,529,730.17)     (2,816,150.66)      (581,972.83)       (664,339.99)       

     เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 27,478,028.47     19,585,027.18     23,381,620.50   19,617,316.03    

…/2

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท  แมงปอง 1989  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2556

บ า ท

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))



105 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

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

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จาย) จากการถอน(ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว (70,997,846.78)   -                       (70,997,846.78)  -                     

ซื้ออาคารและอุปกรณ 8 (4,359,127.79)     (4,409,315.66)      (2,790,267.92)    (4,330,486.66)    

เงินสดรับจากการจําหนาย อาคารและอุปกรณ 8 401,940.17          1,102,713.50       401,940.17        308,320.98         

เงินสดจายเพื่อมัดจําสิทธิการเชาและขยายสิทธิการซื้อทรัพย 15, 21.2 (25,741,000.00)   -                       (3,906,000.00)    -                     

ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 9 (13,075,738.79)   (7,577,854.00)      (13,075,738.79)  (7,577,854.00)    

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (113,771,773.19) (10,884,456.16)    (90,367,913.32)  (11,600,019.68)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ขายหุนสามัญเพิ่มทุน 18 110,391,052.82   -                       110,391,052.82 -                     

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (1,879,498.39)     1,879,498.39       (1,879,498.39)    1,879,498.39      

จายเงินกูยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน 15 (52,746,847.44)   (3,472,890.61)      (52,746,847.44)  (3,267,193.61)    

รับเงินใหกูยืมระยะยาว-บุคคลที่เกี่ยวของกัน 22,000,000.00     -                       -                     -                     

จายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 14 (1,831,486.88)     (1,582,142.38)      (533,637.95)       (668,808.00)       

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 75,933,220.11     (3,175,534.60)      55,231,069.04   (2,056,503.22)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,360,524.61)   5,525,036.42       (11,755,223.78)  5,960,793.13      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 34,265,291.27     28,740,254.85     34,028,649.10   28,067,855.97    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 23,904,766.66     34,265,291.27     22,273,425.32   34,028,649.10    

กิจกรรมที่ไมกระทบเงินสด

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง จากการโอนหนี้เปน

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน -                      302,276,960.06   -                     302,276,960.06  

ทุนชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก :-

การแปลงหนี้เงินกูระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 18 345,526,960.00   -                       345,526,960.00 -                     

การแปลงหนี้ดอกเบี้ยคางจายบุคคลที่เกี่ยวของกัน 18 7,834,396.00       -                       7,834,396.00     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

 - 2 -

(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))

บ า ท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2556

บริษัท  แมงปอง 1989  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(ช่ือเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

1.  ขอมูลทั่วไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัทฯ จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533 และไดจด

ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสํานักงานใหญ

ต้ังอยูเลขที่  59  ซอยลาดพราว 90 (ปานทิพา)   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจาก “บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ปองทรัพย 

จํากัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินธุรกิจหลักในการ

ผลิต และจําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด เปนผูถือลิขสิทธิ์การใหเชาและจัดจําหนายเพลง และภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี          

ดีวีดี  บลูเรย และอื่นๆ  

บริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2545 มี

สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 59 ซอยลาดพราว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่  30  

ตุลาคม  2551 ไดจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงช่ือจาก “บริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด” เปน “บริษัท ปยวรรพทา 

จํากัด” บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลัก ใหเชาอาคาร คลังสินคา มีบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) 

เปนบริษัทใหญ โดยบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยผานกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทยอย 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําข้ึนจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษา

แตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดรวมงบการเงินของบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและ

รายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว 

กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทใน

เครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 
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      รอยละการถือหุน 

      ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 31 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  ธันวาคม  2556  ธันวาคม 2555 

บริษัทยอย         

บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  ใหเชาอาคาร และคลังสินคา  ผูถือหุนและ  -  - 

    กรรมการรวมกัน     

    โดยผูถือหุนและ     

    กรรมการของบริษัทฯ     

    มีอํานาจควบคุม     

    บริษัทยอย     

         

      รอยละการถือหุน 

      ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 31 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  ธันวาคม 2556  ธันวาคม 2555 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน         

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

    กรรมการรวมกัน     

บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด  จําหนายลิขสิทธิ์ ดีวีดี บลูเลย  ผูถือหุนรวมกัน  -  - 

(เดิมชื่อ บริษัท เอสที แกรนด คอรปอเรชั่น จํากัด)  และจําหนาย ดีวีดี บลูเลย       

         

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน         

นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  -  ผูถือหุนและกรรมการ  -  - 

นางณลันรัตน นันทนนส  -  ผูถือหุนและกรรมการ  -  - 

นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ  -  ผูถือหุน  -  - 

1.3 การประกาศหามซ้ือขายหลักทรัพย 

เนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงผลขาดทุนเกินทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย จึงมีหนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เรื่อง แจงการเขาขายอาจถูกเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และไดประกาศ

แจงการหามซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป จนกวาบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการปรับปรุง

แกไขฐานะการเงินและการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

วันที่ 28 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือถึงกรรมการผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอพนเหตุเพิกถอนและกลับมาทํา

การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

1.4. การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

 

ในระหวางป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ซ่ึงฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบตองบการเงินที่มีนัยสําคัญ 
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1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

 ปที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญช ี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 2557 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2557 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาประกันภัย 2559 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  

และการดําเนินงานที่ยกเลิก 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี  

ฉบับที่ 15 เร่ือง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 

ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน  การบูรณะ  

และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2557 

ฉบับที่ 4เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2557 
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 ปที่มีผลบังคับใช 

ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ  

การปรับปรุงสภาพแวดลอม 2557 

ฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 2557 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 

ฉบับที่ 17 เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2557 

ฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2557 

 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555),          

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สําหรับฉบับที่ 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติมาต้ังแตป 2555 กอนวันที่เร่ิมบังคับใชในป 2557 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังนี้; 

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

บริษัทบันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว   

รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

2.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณข้ึนนี้ ไดจาก

การวิเคราะหสถานะของหนี้ในปจจุบัน 

2.3 สินคาคงเหลือ 

สินคาเพื่อขาย 

สินคาคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา  

บริษัทฯ ประมาณมูลคาสินคาที่คาดวาจะลาสมัยเปนคาใชจาย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและความนิยมของผูบริโภค 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช  

 

 

 

2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
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ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพยสินรายการอื่น  แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

  ป 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  10 – 20 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ  5 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.5 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเชาตัดจายสะสม  
สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ บันทึกคาลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญาแตไมเกิน 3 ป โดย

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

2.7 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาใชกอนกําหนด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัดจาย

ลิขสิทธิ์ซ่ึงเปนรายจายหลักในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน ทําใหมีผลแตกตางช่ัวคราวจากระยะเวลาเปนจํานวนที่มีสาระสําคัญ ซ่ึง

การนํามาตรฐานดังกลาวมาใชจะขจัดผลแตกตางดังกลาว และสงผลใหการนําเสนองบการเงินสะทอนภาพที่เปนจริงไดตลอดเวลา 

โดยบันทึกรับรูผลแตกตางชั่วคราวของราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี ้สิน กับฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี ้สินนั้น เปน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

2.8 รายไดคาลิขสิทธิ์รอรับรู 

บริษัทฯ บันทึกรายรับคาลิขสิทธิ์เปนรายไดทั้งจํานวนในกรณีที่บริษัทไดรับเงินครบถวนและไมมีภาระผูกพันในการใหบริการใด ๆ ใน

อนาคต สําหรับรายรับคาลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันในการใหบริการในอนาคตจะบันทึกเปนรายไดรอรับรูและรับรูเปนรายได

โดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

2.9 รายการบัญชีทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ 

รายการบัญชีทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสินและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปนเงินบาทโดยอัตรา 

แลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชยรับซ้ือและขาย ณ วันที่ในงบดุลตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว

ไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.10 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู  เงินเดือน  คาจาง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ  เปน

คาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดยนัก

คณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  อยางไรก็ตาม ผลประโยชน

หลังออกจากงานที่เกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

บริษัทฯ  รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดข้ึนในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน

งวดที่เกิดรายการ 
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2.11 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิกโดยเมื่อลูกคาที่มีบัตรสมาชิกซ้ือสินคาจะไดรับคะแนนเพื่อสะสมซ่ึงนําไปคํานวณ

เปนมูลคาเงินบาทตามอัตราที่บริษัทฯ กําหนดมูลคาเงินบาทที่คํานวณไดสามารถนําไปใชแทนเงินสดในการซ้ือสินคาคร้ัง       ตอๆ ไป 

บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินของคะแนนสะสมดังกลาวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนํายอดที่ประมาณเพิ่มข้ึนแตละคร้ัง

ไปแสดงหักจากยอดขายที่บริษัทฯ ใหคะแนนสะสมและบันทึกจํานวนเงิน (มูลคายุติธรรม) ที่คํานวณจากคะแนนสะสมเปนรายไดจาก

การขายเมื่อลูกคานําคะแนนสะสมมาใชชําระราคาสินคา 

2.12 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ

เหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ      

งบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

2.13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและ

เรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 

3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตาม

ราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคาที่มีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงแสดง

รวมเปนสวนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

สินทรัพย 

3.1  ลูกหนี้อื่น 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

คาน้ําประปาคางรับ - บริษัทยอย  -  -  369.15  - 

ดอกเบ้ียคางรับ - ผูถือหุนของบริษัทฯ  14,780,686.70  7,246,365.46  -  - 

รวม  14,780,686.70  7,246,365.46  369.15  - 

 

3.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

  บาท   

  งบการเงินรวม    

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการคิด 

  ณ  วันที่      ณ  วันที่  ตนทุน0กูยืม 

  31 ธันวาคม 2555  เพิ่ม0ข้ึน  ลดลง  31 ธันวาคม 2556  ระหวางกัน 

ผูถือหุนของบริษัทยอย  302,276,960.0

6 

 -  (22,000,000.00)  280,276,960.0

6 

 รอยละ 2.5  ตอป 

รวม  302,276,960.0

6 

 -  (22,000,000.00)  280,276,960.0

6 
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3.3  เงินประกันและมัดจํา 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

เงินมัดจําคาเชา – บริษัทยอย  -  -  5,390,163.39  5,390,163.39 

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

 

หนี้สิน 

3.4 เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน         

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด           

           อินเตอรเนช่ัน อินดัสตร้ี จํากัด   1,202,211.92  1,979,671.06  1,202,211.92  1,979,671.06 

บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด           -  53,500.00           -  53,500.00 

รวม  1,202,211.92  2,033,171.06  1,202,211.92  2,033,171.06 

 

3.5 เจาหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

คาเชาคางจาย         

บริษัท ปยวรรพทา  จํากัด  -  -  564,280.68  6,386,527.77 

ดอกเบ้ียคางจาย         

บริษัท ปยวรรพทา  จํากัด  -  -  -  - 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน  -  7,834,396.92 *  -  7,834,396.92 

เจาหนี้เงินทดรองจาย         

กรรมการบริษัทฯ  322,029.29  706,320.64  322,029.29  706,320.64 

รวม  322,029.29  8,540,717.56  886,309.97  14,927,245.33 

* ตามกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเปนจํานวนเงินรวม 

463,766,143.00 บาท โดยแปลงหนี้จํานวน 7,834,396.92 บาท ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของทุนที่จดทะเบียนเพิ่มข้ึน 
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3.6 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

  บาท   

  งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท   

  ยอดคงเหลือ                         

          

     ยอดคงเหลือ                                  

 

 นโยบายการคิด 

  ณ  วันที่      ณ  วันที่  ตนทุน0กูยืม 

  31 ธันวาคม 2555  เพิ่ม0ข้ึน  ลดลง  31 ธันวาคม 2556  ระหวางกัน 

           

ผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ  345,526,960.0

6 

 -  (345,526,960.06)**  -  รอยละ 0  ตอป 

รวม  345,526,960.0

6 

 -  (345,526,960.06)  -   

 

**  ตามกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเปนจํานวนเงินรวม 

463,766,143.00 บาท โดยแปลงหนี้จํานวน 345,526,960.06 บาท ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของทุนที่จดทะเบียนเพิ่มข้ึน 

3.7 รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

  บาท   

                    สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  นโยบายการคิด 

  2556  2555  2556  2555  ตนทุนระหวางกัน 

บริษัทยอย           

รายไดอื่น – คาน้ําประปา  -  -  4,142.79  -  ราคาตาม

 คาใชจายบริหาร           

-คาเชาและคาเบ้ียประกันภัย

 

 -  -  1,764,280.68  1,764,280.68  ราคาตาม

 -ดอกเบ้ียจาย  -  -  -  6,625,248.42  รอยละ 2.5 ตอป 

บริษัทที่เก่ียวของกัน           

ซ้ือสินคา  2,389,778.51  5,566,092.07  2,389,778.51  5,566,092.07  ราคาตลาด 

บุคคลที่เก่ียวของกัน           

ดอกเบ้ียจาย  -  1,516,712.29  -  1,516,712.29  รอยละ 4 ตอป 

3.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี ้: 

 

 บาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2556  2555  2556  2555 

ผลประโยชนระยะสั้น 10,701,300.00  10,099,197.25  8,175,580.00  8,050,933.25 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 149,334.00  100,487.00  149,334.00  100,487.00 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น - - - - 

รวม 10,850,634.00  10,199,684.25  8,324,914.00  8,151,420.25 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556 

  

 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  

 

 31 ธันวาคม 2555 

เงินสด  2,397,509.48  3,013,330.65  2,397,509.48  2,999,679.48 

เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  23,639,057.00  33,349,344.20  22,007,715.66  33,126,353.20 

     รวม  26,036,566.48  36,362,674.85  24,405,225.14  36,126,032.68 

หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน  (2,131,799.82)  (2,097,383.58)  (2,131,799.82)  (2,097,383.58) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  23,904,766.66  34,265,291.27  22,273,425.32  34,028,649.10 

 

 

5. ลูกหนี้การคา   สุทธิ 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556 

  

 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  36,886,299.36  43,399,530.45  36,886,299.36  43,399,530.45 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (21,451,854.50

 

 (28,195,340.25

 

 (21,451,854.50)  (28,195,340.25) 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  15,434,444.86  15,204,190.20  15,434,444.86  15,204,190.20 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  

 

 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น         

         - ยังไมถึงกําหนดชําระ  10,534,192.94  11,455,222.93  10,534,192.94  11,455,222.93 

         - เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน    3,538,807.15  3,296,879.79  3,538,807.15  3,296,879.79 

         - เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน    197,423.47  738.40  197,423.47  738.40 

         - เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน    -  741,388.23  -  741,388.23 

         - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนข้ึนไป    22,615,875.80  27,905,301.10  22,615,875.80  27,905,301.10 

รวม  36,886,299.36  43,399,530.45  36,886,299.36  43,399,530.45 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (21,451,854.50)  (28,195,340.25)  (21,451,854.50)  (28,195,340.25) 

         รวมลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  15,434,444.86  15,204,190.20  15,434,444.86  15,204,190.20 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 มีดังนี้ 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556  2555 

ยอดคงเหลือตนงวด  28,195,340.25  28,195,340.25 

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป  (6,743,485.75)  - 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด  21,451,854.50  28,195,340.25 

 

6. ลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556 

  

 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 

รายไดคางรับ  5,549,107.57  5,813,476.82  4,624,375.73  5,056,634.42 

คาใชจายลวงหนา  3,688,864.23  1,505,015.96  3,575,262.50  1,446,297.18 

อื่นๆ  754,695.58  8,200,186.80  748,455.58  8,196,686.80 

รวม  9,992,667.38  15,518,679.58  8,948,093.81  14,699,618.40 

 

7. สินคาคงเหลือ  สุทธ ิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  

 

 31 ธันวาคม 2555 

สินคาสําเร็จรูป   85,234,448.85  120,692,116.90  85,234,448.85  120,692,116.90 

วัตถุดิบ  6,304,343.01  7,926,862.10  6,304,343.01  7,926,862.10 

รวม  91,538,791.86  128,618,979.00  91,538,791.86  128,618,979.00 

หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (2,695,056.73)  (5,418,008.66)  (2,695,056.73)  (5,418,008.66) 

สินคาคงเหลือ  สุทธิ  88,843,735.13  123,200,970.34  88,843,735.13  123,200,970.34 

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 มีดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556  2555 

ยอดคงเหลือตนงวด  5,418,008.66  20,963,838.01 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวางป  (2,722,951.93)  (15,545,829.35) 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด  2,695,056.73  5,418,008.66 
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8.  อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  เพิ่ม  ลด   ตัดจาย/โอน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

ราคาทุน :-          

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 126,255,167.42  1,409,994.27   (359,320.00)  (2,781,665.41)  124,524,176.28 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน  152,321,080.48  2,524,133.52   (46,540,311.95)  (3,692,719.39)  104,612,182.66 

ยานพาหนะ 19,841,457.48  425,000.00  -  -  20,266,457.48 

     รวม 298,417,705.38  4,359,127.79   (46,899,631.95)  (6,474,384.80)  249,402,816.42 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม :          

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  (96,467,557.84)  (6,498,788.84)  359,315.00  2,459,206.68  (100,147,825.00) 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน (143,902,906.59)  (3,251,756.19)  46,512,917.98  3,689,889.52  (96,951,855.28) 

ยานพาหนะ (12,843,490.08)    (2,455,673.33)  -  -  (15,299,163.41) 

     รวม (253,213,954.51)  (12,206,218.36)  46,872,232.98  6,149,096.20  (212,398,843.69) 

อาคาร  และอุปกรณ  สุทธิ 45,203,750.87        37,003,972.73 

 

 

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  

  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

  2556  2555 

คาใชจายในการขาย  3,621,254.06  4,107,392.40 

คาใชจายในการบริหาร  8,584,964.30  8,591,886.37 

รวม  12,206,218.36  12,699,278.77 
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 บาท 

  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  เพิ่ม   ลด  ตัดจาย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ราคาทุน :-           

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 126,255,167.42  627,338.18    (359,320.00)         (2,781,665.41)  123,741,520.19 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน 151,648,889.15  2,162,929.74    (46,540,311.95)         (3,692,719.39)  103,578,787.55 

ยานพาหนะ 11,286,957.48  -   -  -  11,286,957.48 

     รวม 289,191,014.05  2,790,267.92    (46,899,631.95)         (6,474,384.80)  238,607,265.22 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม :           

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  (96,467,557.84)  (6,443,998.71)   359,315.00  2,459,206.68  (100,093,034.87) 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน (143,386,246.51)  (3,163,238.21)   46,512,917.98  3,689,889.52  (96,346,677.22) 

ยานพาหนะ (9,158,555.96)  (789,309.56)   -  -  (9,947,865.52) 

     รวม (249,012,360.31)  (10,396,546.48)   46,872,232.98  6,149,096.20  (206,387,577.61) 

อาคาร  และอุปกรณ  สุทธิ 40,178,653.74         32,219,687.61 

 

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

  2556  2555 

คาใชจายในการขาย  3,621,254.06  4,107,392.40 

คาใชจายในการบริหาร  6,775,292.42  6,810,843.43 

รวม  10,396,546.48  10,918,235.83 
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9. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2555  เพิ่ม   ตัดจาย  โอน  31 ธันวาคม 2556 

ราคาทุน :-           

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 265,432,333.85  13,075,738.79   (92,409,768.21)  728,636.94  186,826,941.37 

     รวม 265,432,333.85  13,075,738.79   (92,409,768.21)  728,636.94  186,826,941.37 

หัก  คาตัดจายสะสม:           

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (252,813,453.98)  (14,961,520.27)   92,409,768.21  -  (175,365,206.04) 

     รวม (252,813,453.98)  (14,961,520.27)   92,409,768.21  -  (175,365,206.04) 

คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสุทธิ 12,618,879.87         11,461,735.33 

บวก  คาลิขสิทธิ์ยังไมถึงกําหนดตัดจาย 3,742,336.93         3,013,699.99 

 16,361,216.80         14,475,435.32 

 

คาลิขสิทธิ์ตัดจายสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในคาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย 

  บาท 

   งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556  2555 

คาลิขสิทธิ์ตัดจาย  14,961,520.27  18,023,216.85 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดปรับปรุงบัญชี คาลิขสิทธิ์ – ราคาทุน และ คาลิขสิทธิ์ตัดจายสะสม สําหรับลิขสิทธิ์ที่หมดอายุแลว เปนเงิน 

92,405,768.21 บาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท 0ฯ มี 0ลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลวแตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิ์คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน (ราคา

ทุนเดิม) 125.01 ลานบาท และ 206.93 ลานบาท ตามลําดับ 

 

10. คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการสวนที่ไดรับการ

ลดหยอนหรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว 

ในเดือนธันวาคม 2554 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบบัญชี

โดยลดจากอัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 และ 2557 เปนการช่ัวคราว บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแลว 

บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2556 และ 2555 ดังนี ้

  อัตรารอยละของกําไร 

  2556  2555 

- บริษัทใหญ  20  23 

- บริษัทยอย  20  23 
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สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

          ยอดคงเหลือยกมา  13,996,711.50  18,611,585.38 

          ผลแตกตางช่ัวคราว เพิ่มข้ึน (ลดลง)  (3,252,206.84)  (4,614,873.88) 

          ยอดคงเหลือยกไป  10,744,504.66  13,996,711.50 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

          ยอดคงเหลือยกมา  1,127,241.98  938,169.42 

          ผลแตกตางช่ัวคราว เพิ่มข้ึน (ลดลง)  (441,065.70)  189,072.56 

          ยอดคงเหลือยกไป   686,176.28  1,127,241.98 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อสินคาลาสมัย คาลิขสิทธิ์ตัดจาย รายการรับคืน

และสินคาคงเหลือสวนที่ยังไมถือเปนยอดขาย  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน และประมาณการสิทธิสะสมคะแนนซ่ึงเกิดจากผลแตกตาง

ช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน  ตามรายละเอียดดังนี ้

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

        บาท 

  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตาง

  

 ภาษ ี  สินทรัพย    หนี้สิน  

ลูกหนี้การคา  15,434,444.86   36,886,299.36    

  

 20%  4,290,370.90   - 

ลูกหนี้ฝากขาย  -  12,280,679.13    

 

 20%  2,456,135.83   - 

สินคาคงเหลือ  85,412,853.73   88,107,910.46   2,695,056.73   20%  539,011.35   - 

สินคาฝากขาย   3,430,881.40   -  3,430,881.40  20%  -  686,176.28 

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  14,475,435.32  16,613,374.73    2,137,939.41   20%  427,587.88   - 

ภาระผูกพันผลประโยชน

 

 3,001,679.00  -  3,001,679.00  20%  600,335.80  - 

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  12,155,314.61  -  12,155,314.61  20%  2,431,062.90  - 

รวม          10,744,504.66   686,176.28 

             

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

        บาท 

  มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ตามบัญชี   ตามฐานภาษี   ผลตาง

  

 ภาษ ี  สินทรัพย    หนี้สิน  

ลูกหนี้การคา  15,204,190.20   43,399,530.45    

  

 20%  5,639,068.05   - 

ลูกหนี้ฝากขาย  -  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%  -  1,127,241.98 

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  16,361,216.66   26,242,604.79    9,881,388.13   20%  1,976,277.62   - 

ภาระผูกพันผลประโยชน

 

 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 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดตามบัญชีกับภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน    943,354.30    - 

หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน         

         ลูกหนี้การคา  1,348,697.1

 

   1,348,697.15   

         ลูกหนี้ฝากขาย  560,926.40    560,926.40   

         สินคาคงเหลือ  544,590.39    544,590.39   

         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  1,548,689.7

 

   1,548,689.74   

         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (168,396.20

  

   (168,396.20)    

        ประมาณการสิทธิสะสมแตม  (582,300.64

 

 3,252,206.84  (582,300.64)  3,252,206.8

 บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน         

         สินคาฝากขาย  (441,065.70

 

 (441,065.70)  (441,065.70)  (441,065.70

 

 

        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    2,811,141.14    2,811,141.1

 คาใชจายภาษีเงินได     3,754,495.44    2,811,141.1

  

 

 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน    847,198.76    - 

หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน         

         ลูกหนี้การคา  -     -    

         ลูกหนี้ฝากขาย  (496,864.62

 

   (496,864.62)   

         สินคาคงเหลือ  3,109,165.8

 

   3,109,165.87   

         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  3,036,875.3

 

   3,036,875.36   

         ภาระผลประโยชนพนักงาน  (107,761.80

  

   (107,761.80)    

        ประมาณการสิทธิสะสมแตม  (926,540.93

 

 4,614,873.88  (926,540.93)  4,614,873.88 

บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน         

         สินคาฝากขาย  189,072.56  189,072.56  189,072.56  189,072.56 

        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    4,803,946.44    4,803,946.44 

คาใชจายภาษีเงินได     5,651,145.20    4,803,946.44 
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11. สิทธิการเชา - สุทธ ิ

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่      ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2555  เพิ่ม  ลด  31 ธันวาคม 2556 

ราคาทุน  253,314,496.49  -  (3,364,480.00)  249,950,016.49 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม 
(163,311,406.33) 

 
(9,916,173.33) 

 3,364,480.00  (169,863,099.6

6) 

สิทธิการเชา  - สุทธิ 90,003,090.16  (9,916,173.33)  -  80,086,916.83 

คาสิทธิการเชาตัดจายสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในคาใชจายในการขาย ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556  2555 

สิทธิการเชาตัดจาย  9,916,173.33  10,752,109.97 

 

12. เจาหนี้อ่ืน 

เจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย      

   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

ดอกเบ้ียคางจาย 15         -  66,133,830.37        -  66,133,830.37 

คาใชจายคางจาย   8,501,204.96  8,509,496.14  5,153,959.70  5,927,174.79 

เจาหนี้อื่น   3,990,397.16  3,906,722.07  3,925,717.13  3,737,960.59 

รวม   12,491,602.12  78,550,048.58  9,079,676.83  75,798,965.75 

 

13. สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 -  3,514,216.81            -  3,514,216.81 

หน้ีสินจากสัญญาเชาการเงิน 14 1,626,968.10  1,667,586.89  586,950.68  533,637.96 

                รวม  1,626,968.10  5,181,803.70  586,950.68  4,047,854.77 
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14. หนี้สินตามจากสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

เงินตนหนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน  4,123,328.00  6,374,326.14  1,226,148.00  1,894,956.00 

หัก :  ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี  (370,480.87)  (789,992.13)  (105,522.68)  (240,692.73) 

หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน  3,752,847.13  5,584,334.01  1,120,625.32  1,654,263.27 

หัก:  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (1,626,968.10)  (1,667,586.89)  (586,950.68)  (533,637.96) 

               สุทธิ  2,125,879.03  3,916,747.12  533,674.64  1,120,625.31 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินที่ตองจายชําระดังนี้  

  บ า ท 

  งบการเงินรวม 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

    ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   

  เงินตน  รอตัดบัญชี  รวม  เงินตน  รอตัดบัญชี  รวม 

ถึงกําหนดการจายชําระ             

  ภายในหนึ่งป  1,626,968.10  250,407.90  1,877,376.00  1,667,586.89  419,511.25  2,087,098.14 

ถึงกําหนดการจายชําระ             

  เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป  2,125,879.03  120,072.97  2,245,952.00  3,916,747.12  370,480.88  4,287,228.00 

รวม  3,752,847.13  370,480.87  4,123,328.00  5,584,334.01  789,992.13  6,374,326.14 

 

 

  บ า ท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

    ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   

  เงินตน  รอตัดบัญชี  รวม  เงินตน  รอตัดบัญชี  รวม 

ถึงกําหนดการจายชําระ             

  ภายในหนึ่งป  586,950.68  81,857.32  668,808.00  533,637.96  135,170.04  668,808.00 

ถึงกําหนดการจายชําระ             

  เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป  533,674.64  23,665.36  557,340.00  1,120,625.31  105,522.69  1,226,148.00 

รวม  1,120,625.32  105,522.68  1,226,148.00  1,654,263.27  240,692.73  1,894,956.00 

 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาบางฉบับขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสิทธิในการเลือกที่จะซ้ือทรัพยสินตามสัญญาเชาเมื่อสิ้นสุดตามสัญญาเชา ซ่ึงบริษัท

ฯ  และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ  ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว 

 

 

 



123 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ) 

 

18 

 

 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

        

เงินกูระยะยาว           -  52,746,847.44            -  52,746,847.44 

หัก   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป           -  (3,514,216.81)            -  (3,514,216.81) 

สุทธิ           -  49,232,630.63            -  49,232,630.63 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนยอดคงเหลือจากการโอนทรัพยชําระหนี้แกธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2553 ซ่ึงกําหนดใหบริษัทฯ ชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.5 ตอป โดยใชสิทธิการเชาพื้นที่อาคารในหางสรรพสินคาเปนหลักประกัน ทั้งนี้

บริษัทฯ มีสิทธิทยอยไถถอน/โอนสิทธิการเชาคืนเปนแหงๆ ได ภายใน 4 ป และใหชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเดือนละ 400,000.00 บาท โดยนําไปหัก

ดอกเบ้ียกอน นอกจากนี้ธนาคารเจาหนี้จะปลดภาระหนี้ดอกเบ้ียคางชําระทั้งหมดจํานวนเงิน 66,114,520.02 บาท ใหแกบริษัทฯ ในวันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดชําระหนี้คงคางดังกลาวทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 52,746,847.44 บาท ทําใหบริษัทฯ บรรลุขอตกลงตามสัญญา

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารดังกลาวจึงไดปลดภาระและคืนหลักประกันแกบริษัทฯ แลว โดยบริษัทฯ ไดรับรูการยกหนี้จํานวน 66,114,520.02 บาท 

ดังกลาวแสดงเปนกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสที่ 1 ป 2556 

ในป 2556 บริษัทยอยไดรับอนุมัติจากธนาคารผูรับซ้ือทรัพยสินตีชําระหนี้ ใหขยายสิทธิการซ้ือคืนออกไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งปสิ้นสุดในป 2557 

 



124 บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
 

 

19 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จําแนกเปนดังนี้ ; 

  จํานวนเงิน (ลานบาท)  วันที่     

    คงเหลือ           

รายการ  วงเงิน  

31 ธันวาคม 

2556  

31 ธันวาคม

2555  เริ่มตน  สิ้นสุด  เริ่มชําระคืน  อัตราดอกเบี้ยตอป  หลักประกัน 

เงินกูยืมระยะยาว                 

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศ 1 แหง                

1. สินเชื่อเพื่อขยายสาขา  11.99  -  10.69  31/05/2545  16/12/2557  28/06/2545  รอยละ 2.50   จํานองสิทธิการเชา 

2. สินเชื่อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์  35.05  -  31.08  17/12/2553  16/12/2557  31/01/2554  รอยละ 2.50  จํานองสิทธิการเชา 

3. สินเชื่อวงเงินหมุนเวียน  12.48  -  10.97  17/12/2553  16/12/2557  31/01/2554  รอยละ 2.50  จํานองสิทธิการเชา 

รวม  59.52  -  52.74           

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป    -  (3.51)           

เงินกูระยะยาว – สุทธิ    -  49.23           
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556  2555 

ภาระผูกพันผลประโยชน พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2,159,698.00  1,620,889.00 

ผลประโยชนที่จายแลว -  - 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 841,981.00  538,809.00 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,001,679.00  2,159,698.00 

 

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  
2556  2555 

ตนทุนบริการปจจุบัน 
 

757,589.00  475,473.00 

ตนทุนดอกเบ้ีย 
 

84,392.00  63,336.00 

รวม 
 

841,981.00  538,809.00 

 

 

17 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

ในป 2555 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา กอนวันที่เร่ิมบังคับใช

ในป 2557  ซ่ึงบริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก  โดยเร่ิมตนสะสมต้ังแต เดือนกุมภาพันธ 2554  และตลอดไป  

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556  2555 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 9,890,878.20  4,933,884.20 

บวก ประมาณการเพิ่มข้ึนระหวางป 4,900,208.40  5,735,894.00 

หัก   จํานวนเงินที่ใชสิทธิระหวางป (1,784,900.00)  (778,900.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,006,186.60  9,890,878.20 
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18. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จาก 509,000,000.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 509,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปน 3,311,880,336.00 บาท (หุนสามญัจํานวน 3,311,880,336 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และตอมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจด

ทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลว (รวมการแปลงหนี้เปนทุน) เปนจํานวนเงินรวม 463,766,143.00 บาท โดยจํานวนหนี้ที่แปลงเปนทุนเปนจํานวนเงิน 

353,361,356.00 บาท ตามหนังสือยินยอมใหแปลงหนี้เปนทุน ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันจํานวน 345,526,960.06 

บาท (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.6) และดอกเบ้ียคางจายของเงินกูดังกลาวจํานวนเงิน 7,834,396.92 บาท (ตามที่กลาว

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.5) ทําให บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจาก 413,985,042.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 

413,985,042 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 877,751,185.00 บาท (หุนสามญัจํานวน 877,751,185 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

 

19. สินทรัพยที่เปนหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่เปนหลักประกันดังนี้; 

19.1   บริษัทฯ ไดจดจํานองสิทธิการเชาสาขา เพื่อคํ้าประกันวงเงินกู และหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซ่ึงในไตร

มาสที่ 1 ป 2556 บริษัทฯ ไดชําระคืนหนี้ทั้งหมดและธนาคารดังกลาวไดปลอดจํานองหลักประกันแกบริษัทฯ แลว 

19.2  เงินฝากธนาคารจํานวน 2.13 ลานบาท ของบริษัทฯ นําไปเปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 

 

20. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  จําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2556  2555  2556  2555 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป –เพิ่ม

 

(32,734,716.12)  36,424,356.30  (32,734,716.12)  36,424,356.30 

ซ้ือสินคาสําเร็จรูป (250,787,508.60)  (357,374,304.20)  (250,787,508.60)  (357,374,304.20) 

คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทน        

กรรมการและผูบริหาร) 61,668,264.42  66,902,045.97  59,826,039.50  64,139,668.33 

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 37,083,911.96  41,474,605.59  35,274,240.08  39,693,562.65 

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 2,738,442.97  794,953.93  2,738,442.97  794,953.93 

ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 325,278.59  749,061.75  325,278.59  731,301.94 

คาเชาและบริการ 44,003,024.90  42,976,280.90  45,767,305.58  44,740,561.58 

 

21. ภาระผูกพัน 

บริษัทใหญ 

21.1 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และสรางสรรคภาพยนตร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือมีสิทธิ ในการผลิต เผยแพร จําหนายและใหเชา ภาพยนตร หรือเพลง 

ในรูปวีดีโอเทป  วีดีโอ  ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย  และสัญญาสรางสรรคภาพยนตร ซ่ึงยังมีภาระที่จะตองชําระจนครบสัญญาเปนจํานวนเงิน 2.51 

ลานบาท และ 4.75 ลานบาท ตามลําดับ 
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21.2 สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว 

สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ และ คลังสินคา 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด 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 โดยต้ังแตเดือนกรกฎาคม 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 โดยมีผลต้ังแตเดือนมกราคม 2555 เปนตนไป 

สัญญาเชาพื้นที่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่รวม 34 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1 – 17 ป สิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2573  

คาเชารวมของสํานักงานใหญ  คลังสินคา และสาขา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 45.07 ลานบาท และ 

43.77 ลานบาท ตามลําดับ 

สัญญาเชาดังกลาวขางตน ซ่ึงประกอบดวย คาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ  คลังสินคา และสาขา  มีคาเชาข้ันตํ่าจําแนกตามระยะเวลา ดังนี ้

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 33.82 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 50.40 

มากกวา 5 ป 66.81 

ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจองสิทธิการเชากับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อใชเปนพื้นที่จําหนายสินคาใน

ศูนยการคาแหงหนึ่ง ราคารวมประมาณ 19.25 ลานบาท โดยไดชําระเงินมัดจําการจองแลวประมาณ 3.69 ลานบาท สวนที่เหลือชําระ

ระหวางป 2557 ถึง 2558 และจะเปดดําเนินการไดในป 2558 

21.3 สัญญาแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ เพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของตามที่ระบุในสัญญา 

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือผลิตและจําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด โดยเปนผูถือลิขสิทธิ์การใหเชาและจัดจําหนาย

เพลง และภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย และอื่นๆ ทั้งขายสงและขายปลีก ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น 

รายไดกําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

23. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ  เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ 2557 
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