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สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2557 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หลักทรัพย์ของ บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
MPG สามารถกลับเข้าท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประสบความความส�ำเร็จ โดยเริ่มซื้อขายเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ในนามของคณะผู้บริหารและทีมงาน รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ จนสามารถผ่านพ้น
มาได้ และเหนือสิ่งอื่นใดขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การตอบรับการกลับเข้ามาของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความส�ำเร็จดังกล่าวถือเป็นเพียงบทพิสูจน์หนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญที่สุด
คือ การด�ำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯ จากความช�ำนาญด้านการเป็นผู้บริหารร้านค้าปลีกมาตั้งแต่ปี 2524 บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะรักษาผลประกอบการจากการ จ�ำหน่ายสินค้าประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซอฟแวร์ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้า
ที่ยังคงอยู่ และเพิ่มรายได้โดยการขยายธุรกิจไปสู่การจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผล
ประกอบการที่ดีให้แก่ บริษัทฯ ได้ อันได้แก่
สินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์-เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์ “GIZMAN” ซึ่งเริ่มด�ำเนินการแล้วเมื่อช่วงไตรมาสที่ 1/2557 การ
จ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามยุคสมัย ท�ำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตามความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สินค้าทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายจะคัดสรรจากแบรนด์คณ
ุ ภาพ ในหลากหลายกลุม่ อาทิ กลุม่ Home
Technology, Speaker, จักรยาน, กล้อง, สินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
นอกจากแบรนด์ต่างๆ ที่มีจ�ำหน่ายมากกว่า 80 แบรนด์แล้ว ยังมีการจ้างผลิตสินค้า ภายใต้ตราสินค้า “GIZMAN” เพื่อ
ให้ได้สินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น
สินค้าในกลุ่มเครื่องส�ำอาง ภายใต้แบรนด์ “STARDUST” ตามที่กระแสของการดูแลสุขภาพและความงาม มีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เปิดให้บริการ ณ สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ภายใต้คอนเซปต์ One Stop Beauty Solution คือ เป็นร้านค้าปลีกที่รวมคอสเมติกชั้นน�ำจากทั่วโลก ในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อม
ถึง เป็นการผสมผสานสินค้าทั้งลัคชัวลี่แบรนด์ มีเดียมแบรนด์ ตลอดจนแบรนด์ที่ลูกค้าทั่วไปคุ้นเคยมารวมอยู่ในที่เดียวกัน
พร้อมบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย รองรับลูกค้าได้ ทุกเพศทุกวัย โดยบริษัทฯ จะคัดสรรจากแบรนด์
ชั้นน�ำที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจ ด้วยการผลิตสินค้าหมวดเครื่องส�ำอางและเวชส�ำอางที่เป็น House Brand
Product ในลักษณะการจ้างผลิต (OEM) และจัดจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าว โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ “บริษัท โซลเมท
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“โซลเมท”)” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เพื่อด�ำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าว และจัดจ�ำหน่าย
สินค้าให้บริษัทฯ เพื่อจ�ำหน่ายผ่าน Shop STARDUST และช่องทางอื่นๆ ในอนาค
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าแนวทางต่างๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาจะสามารถสร้างรายได้และผลประกอบการทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ
จะยังคงระมัดระวังในการด�ำเนินงาน และการลงทุนต่างๆ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในการสร้าง
ความยั่งยืนของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ขอให้คำ� มัน้ สัญญาว่า คณะผูบ้ ริหารและพนักงานต่างมีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการด�ำเนินงานอย่าง เต็มความ
สามารถ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

(กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

Mrs. Kityajai Triakevijit
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
Chairman and C.E.O.
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อ)
Mr. Chakkrit Parapuntakul
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

Mr. Narin Opamuratawongse
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

Independent Committee
Chairman of Audit Committee
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Committee
Audit Committee
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Tarate Poshyananda
นายธะเรศ โปษยานนท์

Mrs. Tasna Rodplotong
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

Independent Committee
Audit Committee
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

Independent Committee
กรรมการอิสระ

Mrs. Rutchayathibp Vijitvechakarnboon
นางสาวรชยาทิพย์ วิจิตรเวชการบุญ

Mr. Withoon Manomaikul
นายวิทูร มโนมัยกุล

Independent Committee

Board of Director
กรรมการ

กรรมการอิสระ

Mr. Preecha Thampipop
นายปรีชา ธรรมพิภพ

Mrs. Thongyu Thawornskulchai
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย

Board of Director
กรรมการ

Board of Director
Executive Director
กรรมการ,
กรรมการบริหาร

Miss Warisnalin Suphasanan
นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
Nalaanlat Nunnonl

Board of Director
Executive Director
กรรมการ,
กรรมการบริหาร

Board of Director
Executive Director
กรรมการ,
กรรมการบริหาร
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

MPG

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ผู้บริหารร้านค้าปลีก โดยถือลิขสิทธิ์และผู้จัดจ�ำหน่ายบลูเรย์ ดิสก์ แผ่นดีวีดี
ภาพยนตร์ และแผ่นซีดีเพลง ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี และ
ผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องส�ำอางและเวชส�ำอาง
59 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107546000440

Website

http://www.mangpong.co.th

โทรศัพท์

0-2514-7999

โทรสาร

0-2514-5500

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,311,880,336 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 877,751,185 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 877,751,185 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางและเวชส�ำอาง

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท

59 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0105558000171

โทรศัพท์

0-2514-4444

โทรสาร

0-2514-5500

ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่า ที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น (ต่อ)
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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

นางเกษรี ณรงค์เดช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

สถานที่ตั้ง

ส�ำนักงาน 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

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแตป 2524 และเปนที่รูจักอยางดีในฐานะ
รานคาปลีกสิ่งบันเทิงในนาม “แมงปอง” ผูประกอบธุรกิจคาปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร โดยมีสาขาแรกตั้งอยูที่
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
และจากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริหารรานคาปลีกมาตั้งแตเริ่มตนธุรกิจ ซึ่งเปนระยะเวลายาวนานกวา 35 ป
จึงมีความชํานาญและถือเปนจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสูการจําหนาย
สินคาในกลุมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และสามารถสรางผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทฯ ได อันไดแก สินคาในกลุมไลฟสไตล
เทคโนโลยี ภายใตแบรนด “GIZMAN” และลาสุดสินคาในกลุมเครื่องสําอางเวชสําอาง ภายใตแบรนด “STARDUST”
นโยบายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
เปน Retail ไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเปนอันดับหนึ่งในใจของผูบริโภค
พันธกิจ (Mission)
1. สรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ
ทุกวัย ทุกไลฟสไตล
2. ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในงานบริการ
3. สรางคุณคาใหกับสังคม และดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสูสากล
4. เพิ่มมูลคาผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและยั่งยืน
แนวทางการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีเปาหมายหลักในการเปนผูนํา ในธุรกิจ คาปลีก สินคา ที่มีคุณ ภาพและทันสมัยตรงตามความ
ตองการของตลาด โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟสไตล และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ ไม ว า จะเป น ภาพยนตร เพลง อุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ภ ายในบ า น สิ น ค า ล้ํ า สมั ย ต า งๆ และผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องสําอางและเวชสําอาง โดยการจัดจําหนายสิน คาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคา รวมทั้งการจัดจางผลิตสินคา ที่
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
จําหนายในราน “Gizman” ภายใตแบรนด “Gizman” โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและ
คุมคา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟสไตล โดยจัดจําหนายผานชองทางการจัด
จําหนายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยใชสาขาของบริษัทฯ เปนชองทางหลักในการกระจายสินคาสูผูบริโภค ทั้งนี้บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถใหขอมูลและแนะนําสินคาไดอยางถูกตองและตรงความ
ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งจะใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่จะสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน และพันธกิจไดนั้น บริษัทฯ จะตองใหความสําคัญกับ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน อันไดแก ลูกคา (Customer) คูคา (Supplier) พนักงาน (Employee) สังคมและชุมชน (Social &
Community) และ ผูถือหุน (Shareholders)

1. ลูกคา (Customer)
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาและคัดสรรสินคาที่ตอบสนองตรงความตองการ
ของลูกคา และเปนสินคาที่ลูกคาสามารถมั่นใจไดในคุณภาพ ในราคาที่คุมคาสมเหตุสมผล มีรายการสงเสริมการขายอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ลูกคาจะไดรับการบริการที่ดีเยี่ยมเปนที่พึงพอใจสูงสุดของลูกคาจากบุคลากรที่มีความรูในตัวสินคา และมี
ใจรักในงานบริการ
2. คูคา (Supplier)
บริษัทฯ ดํา เนินธุรกิจ กับคูคาดว ยมิตรภาพ บนพื้นฐานของการสงเสริม
ประโยชนซึ่งกันและกัน โดยมุงหวังความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน (Win Win Situation) มีความซื่อตรงกับคูคาโดย
ยึดมั่นตอการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันอยางเครงครัด และเปดเผยขอมูลที่จําเปนดวยความจริงใจ มีความชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
3. พนักงาน (Employee) บริษัทฯ ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับชั้น พนักงานจะไดรับ
ความมั่นคงในการดํารงชีพ มีรายไดที่เหมาะสม ไดรับสวัสดิการมีสภาวะแวดลอมการทํางานที่ดี มีโอกาสในการเติบโต
กาวหนาในสายอาชีพ และจุดมุงหมายสําคัญของบริษัทฯ คือ ตองการใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
(Work Life Balance)
4. สังคมและชุมชน (Social & Community) บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดที่จะดําเนินธุรกิจที่สงเสริม
สรางสรรคสังคม ไมดําเนินธุรกิจตลอดจนไมสงเสริมธุรกิจที่สรางปญหาหรือเกิดผลเสียตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนซึ่ง
เปนกําลังสําคัญของสังคมในอนาคต นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งแมบริษัทฯ จะไมไดดําเนิน
ธุรกิจทางดานโรงงานผลิต แตก็ไดมีการดําเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองคกรมาอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ ทั้งการรวมกิจกรรมกับหนวยงานในชุมชน และเปนผูจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน และยังใหความสําคัญกับการคืนกําไรสูสังคมในวงกวาง โดยการกอตั้ง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจ ให
สังคม” ซึ่งดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลมาอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2549
5. ผูถือหุน (Shareholder) บริษัทฯ ตระหนักดีวาผูถือหุนทุกทานมีความเปนเจาของรวมกันกับบริษัทฯ
จึงใหความสําคัญกับความเทาเทียมกัน รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใตหลักเกณฑตางๆ ตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจในเรื่องของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหเกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และธุรกิจมีความยั่งยืน

พัฒนาการที่สําคัญ
สําหรับพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ตั้งแตป 2547 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
ป 2547
- บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 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
- เปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท ฯ จาก บริ ษั ท แมงป อ ง จํ า กั ด (มหาชน) เป น บริ ษั ท ป อ งทรั พ ย จํ า กั ด
(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
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
ป 2551

ป 2552

ป 2553

- ปรับโครงสรางทุนโดยในเดือน พฤษภาคม บริษัทฯ ไดทําการเพิ่มทุนอีก 28,284,792 หุนใหแก
ผูถือหุนเดิม และ 69,500,750 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง
(บริษัท เจนเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด) จากนั้นในเดือนกันยายน ได
ทําการเพิ่มทุนอีก 23,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง
(นายจักรพงษ สุธีสถาพร) รวมเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 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
สาขาที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสมและมีความตองการของลูกคาใหเปนสวนของ “แมงปองบุคส”
เพื่อจําหนายหนังสือ นิตยสาร พ็อกเกตบุคส เพื่อเพิ่มความหลากหลายในตัวสินคา และเปน
การสรางลูกคากลุมใหม
- บริษัทฯ มุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายของบริษัทฯ ที่มีอยูทั่วประเทศใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไรของ
แตละสาขาอยางใกลชิด ลดขนาดพื้นที่ในบางสาขาใหเหมาะสมกับความสามารถในการสราง
ยอดขายและทําเล รวมถึงปรับปรุงการจัดผังพื้นที่ การจัดวางสินคา และตกแตงใหทันสมัย
อยูตลอดเวลาเพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดใหเกิดการสัญจรเขามาภายในรานมากขึ้น
- ใหความสําคัญกับการบริหารลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนําสินคาบางรายการ
ที่จ ะมี คุ ณ ค า มากขึ้ น หากมี อ ายุ ม ากขึ้ น มาทํา การสื่ อ สารทางการตลาด ใหลู ก ค า ทราบ
เกี่ยวกับคุณคา หรือรางวัลตางๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงทําการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหมีคุณคา
และสวยงามมากขึ้น
- บริษัทฯ ยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และให
ความสําคัญกับการบริหารลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภท Second Price เพื่อผลิตและจําหนายภายในจุดจําหนาย
ของบริ ษั ท ฯ ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถสร า งสรรค รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ส วยงาม โดดเด น
แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป และสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางตอเนื่อง
- เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑเพลง โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่ขับรองโดยศิลปน
ตนฉบับ และเปนเพลงที่ไ ดรับความนิยมอยางตอเนื่องมาผลิตและจํา หนายในรูปแบบซีดี
ภายใตตราสินคา HARMONIC
- เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันทางการเงิน และเจาหนี้ธนาคารพาณิชยไดเปน
ผลสําเร็จ ทําใหมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 183 ลานบาท และนอกจากเหตุผลดังกลาว
แล ว การที่ บริ ษั ทฯ ให ค วามสํา คัญ อยา งต อ เนื่อ งกับ การบริห ารจั ดการให มีป ระสิ ท ธิภ าพ
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บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)

ป 2554

-

-

ป 2555

-

-

ป 2556

-

-

ป 2557

-

จึงทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินไดเทากับ (56.04) ซึ่งลดลงจากปกอนถึง
130.26 ลานบาท และหนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปกอนถึง 137.22 ลานบาท
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจุดจําหนายและการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดวยการรวมกับคูคาพันธมิตรในการจัดตกแตงมุม 3D เพื่อใหลูกคาไดทดลองชมภาพยนตรใน
ระบบ 3 มิติภายใน Shop และการนําอุปกรณใหมๆ เชน iPad2 มาใชเพื่อใหลูกคาสามารถ
ทดลองฟงเพลงและเขาชม Application ของบริษัทฯ (Application : mangpong) ได
รุกธุรกิจออนไลนอยางเต็มตัว โดยการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซด www.mangpong.co.th ใหม
ใหมีความทันสมัย สวยงาม นาติดตามมากขึ้น และตอบสนองการสั่งซื้อสินคาของลูกคาได
อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดจัดทํา Application ของบริษัทฯ (Application :
mangpong) โดย Application ดังกลาวยังสามารถเขาสู Website www.mangpong.co.th
ซึ่งมีขอมูล Catalog สินคา และขาวสารประชาสัมพันธโปรโมชั่น ตลอดจนแนะนําสินคาใหมๆ
ใหลูกคาคนหาขอมูลสินคา และสั่งซื้อสินคาได
บริษัทฯ เริ่มจําหนายสินคาประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท อาทิเชน
กลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม แผนเกมส อุปกรณโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อเปนการเพิ่ม
ความหลากหลายของสินคา และขยายฐานลูกคากลุมใหมดวย
เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯ ได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่
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
ทําการเพิ่มทุนในชวงปลายเดือน มกราคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336
บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 877,751,185 บาท นอกจากนี้ปลายเดือนมกราคม 2556
บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหบริษัทฯ
บรรลุ ข อ ตกลงตามสั ญ ญาปรั บ โครงสร า งหนี้ และธนาคารเจ า หนี้ ไ ด ป ลดภาระและ
คืนหลักประกันแกบริษัทฯ รวมถึงยกหนี้ให จํานวน 66,114,520.02 บาท โดยบริษัทฯ จะรับรู
กําไรจากการยกหนี้จํานวนดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556
สงผลใหบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนกลับมาเปนบวกเทากับ193,532,986.91 บาท
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด
(มหาชน)
ปลายไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีแนวคิดในการเปดใหบริการรานคาปลีกแบรนด “Gizman”
(กิซแมน) เพื่อใหสอดคลองกับยุคไลฟสไตล-เทคโนโลยี ในรูปแบบของ “ไลฟสไตลโชวรูม”
รา นคาปลีกแนวใหมแหงแรกในประเทศไทย ที่จ ะทําหนาที่คัดสรรสินคา ไลฟสไตลเพื่อ ให
ผูบริโภคไดเพลินเพลินกับการเลือกซื้อสินคา
ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ไดเปดตัว “Gizman” แหงแรก อยางเปนทางการ ณ Mangpong
Avenue ลาดพราว90 ซึ่งเปนแหลงรวมสินคาล้ําสมัย และสินคาไลฟสไตลหลากหลายประเภท
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บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
- บริษัทฯ ไดมองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโต ในธุรกิจประเภทเครื่องสําอางและเวชสําอาง
จึงไดเริ่มเปดหนวยธุรกิจใหมภายใตแบรนด “STARDUST” ในรูปแบบรานคาปลีกที่จัด
จําหนายสินคาประเภทเครื่องสําอางและเวชสําอาง จากแบรนดชั้นนําตางๆ
- ในไตรมาสที่ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
ดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอยในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” เพื่อดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะการจางผลิต (OEM) และจัดจําหนายเครื่องสําอางและเวชสําอาง (จัดตั้งเมื่อวันที่
5 มกราคม 2558 โดย ณ ปจจุบันยังไมไดประกอบธุรกิจอยางเปนทางการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 877,751,185
บาท ดําเนินธุรกิจผูบริหารรานคาปลีก

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
นางสาวณลันรัตน นันทนนส (เปนกรรมการบริษัทฯ)
นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท (เปนกรรมการบริษัทฯ)
นางสาวลักษมี
อภินันทรักษ (ไมเปนบุคคลที่เกี่ยงโยงกับบริษัทฯ)

จํานวนหุน (หุน )
495,500
1,500
1,500
1,500

สัดสวนรอยละ
99.1
0.3
0.3
0.3

บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
จํานวน 5,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเครื่องสําอางและเวชสําอาง
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บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

ขอมูลสําคัญทางการเงิน
ข้
อมูลส�ำคัญทางการเงิน
หนวย:พันบาท
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2556

2555

2557

2556

2555

ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงใหม

สินทรัพยรวม

690,732

683,884

382,160

371,347

373,226

หนี้สินรวม

179,949

713,055

180,046

172,104

711,289

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว

877,751

413,985

877,751

877,751

413,985

สวนของผูถือหุน

510,783

(29,171)

202,113

199,243

(338,062)

รายไดจากการขาย

463,048

525,736

407,485

463,048

525,736

รายไดรวม

559,939

551,889

423,084

544,833

544,176

ตนทุนขาย

288,577

342,705

243,497

288,577

342,705

คาใชจายในการขายและบริหาร

190,874

180,991

170,278

179,644

180,991

กําไรขั้นตน

174,471

183,031

163,988

174,471

183,031

14,374
49,008

16,589
42,518

9,309
35,287

10,498
43,322

20,479
44,627

76,188

7,485

6,475

73,540

5,966

อัตรากําไรขั้นตน

37.68%

34.81%

40.24%

37.68%

34.81%

อัตรากําไรสุทธิ

13.61%

1.35%

1.53%

13.50%

1.10%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

31.64%

(22.74)%

3.23% (105.95)%

(1.75)%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

11.09%

1.43%

1.78%

19.75%

1.63%

0.90

(2.11)

0.89

0.86

(2.10)

0.089

0.014

0.007

0.089

0.014

ฐานะทางการเงิน

ผลการดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา
และคาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA)
กําไร (ขาดทุน)สุทธิ
อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
กําไรตอหุน (Basic)
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รายงานประจ�ำปี 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) เปนผูเชี่ยวชาญสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน ดวยรูปแบบบลูเรย ดิสก และดี
วีดี มีความสามารถในการบริหารจัดการรานคาปลีกในรูปแบบ Chain Store มานานกวา 35 ป บริษัทฯ จึงวางแผนในการขยาย
ธุรกิจไปยังสินคาหมวดอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนความแข็งแกรงของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยมี
โครงสรางธุรกิจ ดังนี้
2.1) ธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต
บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบานประเภทภาพยนตรและเพลงโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain
Store ภายใตแบรนด “แมงปอง” “Mangpong” จํานวน 30 สาขา ทั้งสินคาที่บริษัทฯ เปนเจาของลิขสิทธิ์เองและสินคาลิขสิทธิ์ของ
คูคา
2.2) ธุรกิจไลฟสไตล-เทคโนโลยี
บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาไลฟสไตล-เทคโนโลยีและมีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายที่ตองการสินคาที่
ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด “GIZMAN”
จํานวน 7 สาขา ทั้งสินคาที่บริษัทฯ จางผลิตเองและสินคาจากผูจําหนายรายอื่น
2.3) ธุรกิจเครื่องสําอางและเวชสําอาง
บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาเครื่องสําอางและเวชสําอางโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด
“STARDUST” จํานวน 1 สาขา ทั้งสินคาที่บริษัทฯ จางผลิตเองและสินคาจากผูจําหนายรายอื่น

15
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาสามารถจําแนกไดดังนี้
2557
จํานวน

หนวย : ลานบาท
2555

2556

(ลานบาท)

สัดสวน
(%)

(ลานบาท)

สัดสวน
(%)

(ลานบาท)

สัดสวน
(%)

407.48

96.31%

463.05

84.99%

525.74

96.61%

- ธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต

357.67

84.54%

460.95

84.60%

529.73

97.35%

- ธุรกิจเทคโนโลยีไลฟสไตล

40.85

9.66%

5.01

0.92%

1.36

0.25%

- ธุรกิจเครื่องสําอางและเวชสําอาง

0.02

0.00%

- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

8.95

2.11%

(2.91)

(0.53%)

(5.36)

(0.98%)

รายไดคาเชาและบัตรสมาชิก

11.91

2.81%

12.29

2.26%

15.89

2.92%

3.69

0.87%

69.49

12.75%

2.55

0.47%

ขายสินคา

รายไดอื่น ๆ
รวม

423.08 100.00%

จํานวน

-

0.00%

544.83 100.00%

จํานวน

-

0.00%

544.18 100.00%

หมายเหตุ :- รายไดอื่น ๆ ของป 2556 รวมกําไรจาการปรับโครงสรางหนี้ 66.11 ลานบาท

2.1 ธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนต
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย สินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯทั้งลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง และ
สินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ เพื่อจําหนายเฉพาะที่ Shop แมงปอง
โดยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจะนํามาผลิตในรูปแบบบลูเรย ดิสก และดีวีดี ภายใตตราสินคา “แมงปอง”
และลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพลงจะนํามาผลิตในรูปแบบแผนซีดี และจัดจําหนายภายใตตราสินคา “MAXX MUSIC” และ
“HARMONIC”
สวนสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ นั้น เปนการรับสินคามาจําหนายเพื่อสรางความหลากหลายของ
สินคาและสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางครบถวน
2.1.2 การจัดหาผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) สินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
1.1 ขั้นตอนการจัดหาลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จะเลือกซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้ง First Run และ Second Run เพื่อนํามาผลิตและ
จําหนายเฉพาะภายใน Shop แมงปองจากตัวแทนจําหนายลิขสิทธิ์ในประเทศ โดยพิจารณาถึงคุณภาพของภาพยนตรและความ
ตองการซื้อที่ผานมาของลูกคาอยางตอเนื่อง สวนลิขสิทธิ์เพลงนั้น บริษัทฯ จัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลจากผูผลิตชั้นนําในตางประเทศ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
อยางตอเนื่องมานานมากกวา 10 ป มีลิขสิทธิ์เพลงที่ถือครองอยูกวา 10,000 เพลง โดยคัดเลือกแนวเพลงสากลที่ไดรับความนิยม
และเปนที่ตองการของลูกคาจํานวน 200-250 เพลงตอป และมีการบันทึกเสียงคุณภาพระดับ 24-Bit
1.2 ขั้นตอนการผลิตสินคา เมื่อบริษัทฯ ไดลิขสิทธิ์ทั้งภาพยนตรและเพลงแลว จะนํามากําหนดจํานวนการผลิตใน
รูปแบบตางๆ ไดแก บลูเรย ดิสก ซีดี และดีวีดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจางผูผลิตภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนใน
เรื่องเทคโนโลยีของอุปกรณและการวาจางบุคลากร ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการคาที่เปนผูผลิตบลูเรย ดิสก และดีวีดี
ใหแกบริษัทฯ ที่สําคัญ 4-5 แหง ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือของผูผลิตแตละรายลวงหนาเพื่อการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพสูงและปองกันการลักลอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
สินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ
เพื่อให Shop แมงปอง มีสินคาที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน
บริษัทฯ จึงมีการจัดซื้อสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ ที่ไมใชตราสินคาแมงปอง (Non-Mangpong) ที่เปน
ภาพยนตรในรูปแบบ บลูเรย ดิสก และดีวีดี จากผูผลิต ผูจัดจําหนาย และตัวแทนจัดจําหนายสินคา ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ เปน
ตัวแทนจําหนายสินคาประเภทภาพยนตรใหกับ บริษัท แคททาลิสท อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด (Catalyst) บริษัท แฮปป
โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Happy Home) บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (MVD) United Home Entertainment เปนตน
สวนสินคาสินคาลิขสิทธิ์ภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ ที่ไมใชตราสินคาแมงปอง (Non-Mangpong) ที่เปนเพลงใน
รูปแบบแผนซีดี ดีวีดีคอนเสิรต ดีวีดีคาราโอเกะ และที่ กําลังกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งคือ แผน Vinyl จากผูผลิต ผูจัด
จําหนาย และตัวแทนจัดจําหนายสินคา ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทเพลงใหกับบริษัท วอรนเนอร มิว
สิค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูนิเวอรซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท
อารเอส จํากัด (มหาชน) เปนตน
2)

การบริหารลิขสิทธิ์และสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารลิขสิทธิ์โดยมุงเนนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพ และเปนที่นิยมของลูกคา และคัดเลือก
ลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ถืออยูเพื่อผลิตสินคาในรูปแบบตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม โดยตรวจสอบความนิยม
ของลิขสิทธิ์ และแนวโนมความตองการสินคากอนการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลัง ดวยการ
ติดตามยอดขายสินคา โดยแตละสาขาจะสงขอมูลการขายสินคาใหสํานักงานใหญทุกสิ้นวันทําการ เพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูลในการ
บริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญเพื่อเขาสุมตรวจสอบสินคาคงเหลือ
ทุกสาขา อยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ยสาขาละประมาณ 8 ครั้งตลอดป
2.1.3 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
1) การตลาด
บริษัทฯ มีการปรับตัว ทางดานการตลาดอยูเสมอ เพื่อ ตอบสนองไดตรงความตอ งการของลูกคา ซึ่งจะสงผลตอ ผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
กลยุทธการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
เนื่องจากปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคาเพื่อความบันเทิง คือคุณภาพสินคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการคัดเลือกลิขสิทธิ์
ภาพยนตรที่มีคุณภาพและไดรับความนิยม การคัดเลือกเพลงที่ไดรับความนิยมจากผูฟงมาผลิตเปนอัลบั้มรวมเพลงในรูปแบบ ซีดี
และเลือกใชระบบและเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทรับจางผลิตสินคาที่มีความทันสมัย เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง ระบบภาพ
และเสียงคมชัด
•

กลยุทธการสรางความแตกตาง
บริษัทฯ มีการสรางความแตกตางใหกับสินคาโดยใชบรรจุภัณฑ (Packaging) ที่มีความโดดเดน, การใหบริการหลังการ
ขาย โดยรับประกันคุณภาพสินคาที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกคาสามารถนําสินคามาเปลี่ยนไดภายใน
ระยะเวลาที่ กํา หนดหากพบวา สิ นคา มี ขอ ผิดพลาดจากการผลิต, พนัก งานขายมีความรูใ นผลิต ภัณ ฑสามารถใหขอ มูลและ
ใหบริการไดเปนอยางดี
•

กลยุทธในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ไดจัดหาลิขสิทธิ์จากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหสินคาของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง และ
เปนทางเลือกใหกับลูกคา ของบริษัทฯ ทั้งในดานรูป แบบผลิตภัณฑที่มีทั้งบลูเรย ดิสก ดีวีดี และในดานประเภทสินคา ที่มีทั้ง
ภาพยนตรไทย ภาพยนตรฮอลลีวูด ภาพยนตรฮองกง ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินคาบันเทิง
ประเภทคอนเสิรต สารคดี การตูน และโชวตางๆ
•

กลยุทธการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา
บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาตามสมัยนิยมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจากวีดีโอ มาเปน วีซีดี และเปนดีวี
ดี และลาสุดในรูปแบบ บลูเรย ดิสก ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนสัดสวนสินคา
เหลานี้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ตั้งของราน โดยพิจารณาจากขอมูลประวัติการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของลูกคาที่เขามาใช
บริการในแตละสาขาเปนหลัก เพื่อใหสามารถจัดวางสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ใหมากที่สุด
•

กลยุทธการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาใหสามารถแขงขันได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบริษัทฯ
•

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายเปนของตนเองในนาม Shop แมงปอง (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศใน
ศูนยการคา ชอปปงพลาซา ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปดสาขาในทําเล และศูนยการคาที่มีศักยภาพมีกําลัง
ซื้อ พิจารณาคัดเลือกสาขาอยางระมัดระวัง และความสามารถในการทํากําไร เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่แทจริง รวมถึง
เปนการขยายฐานลูกคา และสรางความภักดีในตราสินคา “แมงปอง”
•

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา
2557
จํานวนสาขาและจุดขาย
38
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
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 และสั่งซื้อสินคาได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มชองทางอื่นๆ ทาง internet เพื่อใหความสะดวกสบายในการ
ประชาสั ม พั น ธ แ ละติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ลู ก ค า เช น facebook
(www.facebook.com/mangpongshop)
และ twitter
(https://twitter.com/mangpongshop) อีกดวย
กลยุทธในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ
- การโฆษณาประชาสัมพันธ ณ จุดขาย จากการที่บริษัทฯ มีจุดเดนในเรื่องการมี Shop เปนของตนเองจํานวนมาก
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ข อ ได เ ปรี ย บในการการโฆษณาในรู ป แบบการตกแต ง หน า ร า น (Display),
การจั ด เรี ย งสิ น ค า ให โ ดดเด น
(Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ
ซึ่งถือเปนการโฆษณาและสรางการจดจําตราสินคา “แมงปอง” รวมถึงสามารถกระตุนใหเกิดความตองการซื้อสินคาไดเปนอยางดี
- การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน
สมาชิก “Mangpong Privilege Card” และสมาชิก E-shop รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ
และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ให
ลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลายยิ่งขึ้น
•

2) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 2 กลุมดังนี้
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
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับจากรานคาและสินคาของบริษัทฯ และมี Brand Loyalty ตอตราสินคาสินคา
“แมงปอง”
กลุมที่ 2 ผูจัดจําหนาย ตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะทยอยลดลงเนื่องจากลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ถือครองแบบจัดจําหนายขายสงได
ทั่วประเทศกําลังจะหมดสัญญาลง โดยปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายประมาณ 3-4 ราย
3) สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
สินคาประเภทแผนภาพยนตรและเพลงยังคงเปนที่ตองการของลูกคา และยังสามารถสรางยอดขายได เนื่องจาก
• มีการปรับปรุงรูปแบบซอฟแวรที่ใหคุณภาพที่ดีข้ึนทั้งทางดานภาพและเสียง จากแผนวีซีดี เปน แผนดีวีดี และลาสุด
เปนบลูเรย ดิสก
• ลู ก ค า มี ค วามต อ งการซื้ อ เพื่ อ การสะสม หรื อ เป น ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ มอบให แ ก กั น โดยเฉพาะภาพยนตร คุ ณ ภาพ
ภาพยนตรที่ไดรางวัลจากการประกวดตางๆ
• ผู ป ระกอบการให ค วามสํ า คั ญ ในการผลิ ต สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ และขยายช อ งทางการจํ า หน า ยสิ น ค า ผ า นตั ว แทน
จําหนาย รานสะดวกซื้อ และซุปเปอรสโตร เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นและหาซื้อไดสะดวกขึ้น
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•

ลิขสิทธิ์

ราคาของสินคามีการปรับตัวลดลง จากการที่ผูประกอบการหันมาใชกลยุทธทางดานราคาเพื่อแกปญหาสินคาละเมิด

ผูประกอบการในธุรกิจเพลงปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยการแบงหนวยงานที่รับผิดชอบตามแนวเพลง เพื่อ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูบริโภคทุกกลุมเปาหมาย และพัฒนาชองทางการ
ใหบริการผานทางสื่อดิจิตอลตางๆ ดวยราคาที่คุมคามากขึ้น
• การจัดคอนเสิรตของศิลปนที่ไดรับความนิยมในภูมิภาคตางๆ
• เครื่องเลนแผนภาพยนตร มีแนวโนมราคาลดลงและมีใชในเกือบทุกครัวเรือน และในหลายครัวเรือนมีเครื่องเลน
มากกวา 1 เครื่อง
แตอยางไรก็ดีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ก า ร เ ติ บ โ ต
จึงนาจะเปนในลักษณะของการถดถอย
ทั้งนี้ ขอมูลสนับสนุนปจจัยเรื่องเครื่องเลนแผนดีวีดี และแผนบลูเรย วา ตลาดเครื่องใชไฟฟาดังกลาว ในชวง 3 ปที่ผานมา
มีการเติบโตในลักษณะถดถอย และคาดวายังคงลดลงตอเนื่องในป 2558
•

ตารางแสดงจํานวนเครื่องเลนแผนดีวีดี และเครื่องเลนแผนบลูเรย ตั้งแตป 2555-2558 (ประมาณการ)
จํานวนเครื่อง (Total market in Units)
2555
2556
2557
2558e
(2012)
(2013)
(2014)
(2015e)

ประเภทผลิตภัณฑ
(Product Category )
เครื่องเลนดีวีดี (DVD Player)

2,440,000

1,978,000

1,260,000

882,000

101,000

122,000

109,000

100,000

รวม (Total)
2,541,000
2,100,000
1,369,000
แหลงที่มา: Suengamonpisuit, Tanawat (GfK Retail and Technology Thailand)

982,000

เครื่องเลน บลูเรย (Blu-ray Player)

สภาวะการแขงขัน ปญหา และอุปสรรค
การที่ตลาดโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตมีขนาดใหญและยังมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากสินคามีราคาลดลง
ผูบริโภคหาซื้อไดงาย และเปนสิ่งบันเทิงที่มีราคาต่ํา ทําใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด การ
เติบโตของธุรกิจดังกลาวกอใหเกิดการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายแผนภาพยนตร รวมถึงตลาดสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อยางไร
ก็ตามการที่ผูประกอบการจะดํารงความสามารถในการแขงขันในธุรกิจนี้ไดขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้
• การมีลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลง ลิขสิทธิ์ถือเปนวัตถุดิบสําคัญที่มีอยูอยางจํากัดในการผลิตแผนภาพยนตร ปจจุบัน
ผูประกอบการแตละรายไดใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพและเปนที่นิยม ซึ่งรวมถึงการแขงขันดานราคา
ความสามารถในการจําหนายสินคาภายใตลิขสิทธิ์ใหประสบความสําเร็จเพื่อสรางอํานาจในการตอรองราคาลิขสิทธิ์ รวมถึงการ
ดํารงความสัมพันธทางการคากับผูขาย/ผูผลิตลิขสิทธิ์ และการหันมาเปนผูผลิตภาพยนตรเพื่อถือครองลิขสิทธิ์เอง
• ชองทางการจัดจํา หนาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกระจายสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยา ง
ทั่วถึงและทันเวลา โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีชองทางการจัดจําหนายของตนเอง หรือมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนา ย
ตัวแทนจัดจําหนาย และรานคาหรือธุรกิจที่เปนคูคา การที่ผูประกอบการมีชองทางการจัดจําหนายที่สามารถสรางยอดขายไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจจัดจําหนายแผนภาพยนตรที่อยูในสภาวะ
การแขงขันสูง
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การปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ตลาดสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนคูแขงที่สําคัญอยางหนึ่งของผูประกอบการ
ในธุรกิจนี้ ซึ่งจะเห็นไดจากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยนําไปดัดแปลงเลียนแบบ แลวนําออกจําหนายในราคาถูก ยังคงมีอยูทั่วไปเปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญในการปราบปรามสินคาละเมิดลิข สิทธิ์ อาทิ เชน การ
ตรวจจับโรงงานผลิตและผูจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การสงเสริมของภาครัฐและเอกชนในการตอตานสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การ
ลดราคาสินคาของผูประกอบการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองเพื่อใหราคาสินคาไมมีความแตกตาง เปนตน มีสวนชวยใหผูประกอบการที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองสามารถแขงขันในธุรกิจนี้ไดเปนอยางมาก
• คุณภาพของสินคาและบริการ คุณภาพของสินคาทั้งในสวนของลิขสิทธิ์และแผนภาพยนตร มีสวนสําคัญที่กําหนด
ความสําเร็จในการจําหนายแผนภาพยนตรนั้นๆ การมีลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่มีคุณภาพทั้งในเนื้อหา ภาพ และเสียง ประกอบกับการ
ผลิตแผนที่มีคุณภาพมีภาพและเสียงที่คมชัด นอกจากจะสรางยอดขายใหกับสินคานั้นๆ แลวยังเปนการสรางความจงรักภักดีใน
ตราสินคาของผูประกอบการดวย
•

สําหรับบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการในธุรกิจจําหนายแผนภาพยนตร ที่มีประสบการณในธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต
กวา 35 ป มีการจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตเปนแผนภาพยนตรในรูปแบบบลูเรย ดิสก ดีวีดี
จัดจํา หนา ยใน Shop แมงป อ ง ซึ่งเป นที่รูจักและยอมรับของลูกคา ทั่ ว ไปมาตลอด โดยบริษัทฯ มี นโยบายในการดํา รง
ความสามารถในการแขงขันดังนี้
1) การมีลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ปจจุบันบริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายผูผลิตภาพยนตร
และเพลงชั้นนํา การมีประสบการณในธุรกิจ การมีทีมงานในการจัดหาลิขสิทธิ์ การใชกลยุทธทางการตลาดและสงเสริมการขาย
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทฯ สามารถจัดหาและจัดการลิขสิทธิ์ที่มีอยูใหสามารถสรางรายไดอยางตอเนื่อง
2) การมีชองทางการจัดจําหนาย ปจจุบันบริษัทฯ มีสาขารวม 35 สาขา กระจายอยูตามศูนยการคา และชุมชนที่
สําคัญทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงศักยภาพของ
ทําเลที่ตั้ง และความสามารถในการทํากําไร จะทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาแกผูบริโภคไดอยางทั่วถึง
3) การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ การมีลิขสิทธิ์ที่ตรงตามความตองการของตลาด ประกอบกับการใชเทคโนโลยีใน
การผลิตใหสินคาที่มีภาพและเสียงที่คมชัด ทําใหผูบริโภคสามารถไววางใจในสินคาที่ผลิตจากบริษัทฯ วามีคุณภาพทั้งในดาน
เนื้อหาและตัวสินคา กอใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาของบริษัทฯ และสรางรายไดอยางตอเนื่องใหแกบริษัทฯ
4) การใหความสําคัญกับการบริการ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย มีการ
ฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในตัวสินคา สามารถแนะนําสินคาใหแกลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีบริการหลัง
การขายหากพบสินคาชํารุดหรือบกพรองจากการผลิต สามารถเปลี่ยนหรือคืนไดในระยะเวลาที่กําหนด
2.1.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี 2.1.5 งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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2.2 ธุรกิจไลฟสไตล-เทคโนโลยี
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ เปนสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณภายใตตราสินคา
ของคูคารายอื่นๆ เพื่อจําหนายใน Shop ของ GIZMAN โดยแบงกลุมสินคาได ดังนี้
กลุม Home Technology เชน เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องดูดฝุน iRobot เปนตน
กลุม Speaker เชน ลําโพง Marshall, ลําโพงไรสาย เปนตน
กลุม Bike เชน จักรยานพับได, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro เปนตน
กลุม Wearable Device เชน สายรัดขอมือสุขภาพ เปนตน
กลุม Headphone เชน หูฟงไรสาย เปนตน
รวมทั้งจางผลิตสินคาของบริษัทฯ ที่อยูในกลุมสินคาดังกลาว ภายใตตราสินคา “GIZMAN” ดวย
2.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นเพื่อทําหนาที่จัดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ สอดคลอง
กับรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) สินคาจางผลิตของบริษัทฯ
บริษัทฯ วิเคราะหแนวโนมของสินคาผานการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยี งานแสดงสินคาทางดาน
ไลฟสไตล งานแสดงสินคาอื่นๆ ในตางประเทศ ทุกป รวมทั้งศึกษาขอมูล รูปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เพื่อนํากลับมาวาง
แผนการจัดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยพิจารณา
เลือกบริษัทรับจางผลิตสินคาที่มีความทันสมัย เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดหาสินคาผานตัวแทนที่มาเสนอสินคาเพื่อรับจางผลิตสินคาใหกับบริษัทฯ ภายใตตราสินคา
“GIZMAN” ซึ่งมีขอดีคือมีขอมูลแนวโนมของยอดขายสินคาที่กําลังเปนที่นิยม และไดเห็นความหลากหลายของสินคา สามารถเพิ่ม
โอกาสการขายไดอยางมาก
สินคาภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ
ในการจัดหาสินคาผานการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินคาในตางประเทศ บริษัทฯ ยังไดขอมูลสินคาที่ตลาดมีความ
ตองการ มีตราสินคา ราคาแขงขันได และมีตัวแทนในประเทศ บริษัทฯ จะติดตอกับตัวแทนจําหนายในประเทศ ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัท
ฯ เปนผูจําหนายสินคา เครื่องดูดฝุน iRobot, ลําโพง Marshall, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro เปนตน
รวมทั้งการนําเสนอจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาในกลุมสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะ
คัดเลือกจากความสอดคลองกับทิศทางสินคาของ GIZMAN, แบรนด, การสนับสนุนทางการตลาด, การรับประกัน, ราคา, และ
เงื่อนไขตางๆ มาประกอบการพิจารณานําเขามาจําหนาย ตลอดจนการสอบถามจากลูกคาเพื่อจัดหารสินคาใหไดตรงความ
ตองการอยางครบถวน
2)
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การบริหารสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินคาที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบ
รายงานการขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงิน
สดในการลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย
2.2.3 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
1) การตลาด
บริษัทฯ มีการปรับตัว ทางดานการตลาดอยูเสมอ เพื่อ ตอบสนองไดตรงความตอ งการของลูกคา ซึ่งจะสงผลตอ ผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้
กลยุทธดานสินคา
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับของสินคาที่มีเทคโนโลยีสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกคา โดยการ
คัดเลือกสินคาที่มีความแปลกใหมตรงกับกระแสนิยม หาซื้อไดยากจากรานคาอื่น และมีการรับประกันสินคา จากผูผลิตและ
ตัวแทนจําหนายเพื่อใหสินคาของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง ไดแก กลุม Home Technology, กลุม Speaker, กลุม Bike, กลุม
Wearable Device, กลุม Headphone และจางผลิตสินคาที่จําหนายเฉพาะในราน GIZMAN เพื่อสรางความแตกตางและ
สอดคลองกับธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต เชน GIZMAN Speaker, Gizcard ที่บรรจุเพลงสําหรับเลนผาน GIZMAN Speaker,
โคมไฟลายฮีโรในภาพยนตร เปนตน
•

กลยุทธการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาจางผลิตใหสามารถแขงขันได สรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบริษัทฯ และ
การประสานงานดานการตลาดกับผูจําหนายรายอื่นอยางใกลชิดเพื่อรวมมือกันสนับสนุนการขาย เชน ราคาพิเศษสําหรับสมาชิก
“Mangpong Privilege Card” และสมาชิก E-shop, รวมมือกับสถาบันการเงินจัดรายการผอนชําระสําหรับสินคาที่มีราคาสูง
เปนตน
•

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ใชพื้นที่บางสวนของ Shop แมงปอง (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศในศูนยการคา ช็อปปงพลาซา ที่
มีศักยภาพ อยูในทําเลที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย จํานวน 7 สาขา มาจัด Display สินคาทั้งรูปแบบ Corner และรูปแบบโตะ
สําหรับวางสินคา โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาของแมงปอง เพิ่มความนาสนใจใหกับรานแมงปอง ในฐานะ
หนึ่งในรานคาปลีกในใจของลูกคา รวมทั้งชองทางการจําหนายเปนของตนเองในนาม Shop “GIZMAN” จํานวน 1 สาขา ซึ่งไดรับ
การตอบรับเปนอยางดี ดวยยอดขาย 40.85 ลานบาท ในป 2557 และ 5.01 ลานบาท ในป 2556
•
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นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกใหลูกคาโดยเพิ่มชองทางการจําหนายผานทาง E-Shop เว็บไซตของ GIZMAN
(www.gizmanlifestyleshop.com) และหรือเว็บไซตหลักของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) ตลอดจน Social Media ของ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถจะสนับสนุนการขายซึ่งกันและกัน อีกดวย
กลยุทธการสื่อสาร
สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ
- การสื่อสารผานหนาราน ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเดนในเรื่องการใชพื้นที่ของ Shop แมงปอง ที่มีศักยภาพดานทําเลอยูแลวมา
ใชใหเกิดประโยชนโดยการตกแตงหนารานใหมีเอกลักษณและดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน
(Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ
- การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน
สมาชิก “Mangpong Privilege Card” และสมาชิก E-shop รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ
และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ให
ลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลายยิ่งขึ้น
•

2) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมายโดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (Mangpong Privilege Card) ประมาณ 200,000 ราย
ลูกคากลุม EShop ตามคุณคาของสินคาที่ไปตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 Small Price Seeker คือ ลูกคาที่ตองการสินคาแปลกใหมสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อความ
บันเทิง ในราคาที่สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงคุณภาพสินคาโดยไมสนใจ Brand เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูใน
ระยะเริ่มตนทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Speaker, กลุม Headphone และสินคาจางผลิตของบริษัทฯ ภายใตตรา
สินคา “GIZMAN”
กลุมที่ 2 Technology Seeker คือ ลูกคาที่ชื่นชอบสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลสามารถนํามาใชในการทํางานหรือชีวิต
สวนตัว ชวยสงเสริมภาพลักษณของผูใช มีกําลังซื้อปานกลาง คํานึงถึง Brand และคุณภาพสินคามากอนราคา เนนกลุมวัยทํางาน
สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน ลําโพง Marshall, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro เปนตน
กลุมที่ 3 Solution Seeker คือ ลูกคาที่แสวงหาสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลสามารถนํามาใชในชีวิตเพื่อตอบโจทยความ
ตองการเฉพาะดาน มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง คํานึงถึงประโยชนในการแกไขปญหาและคุณภาพสินคามากอน Brand และราคา
เนนกลุมผูประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน เครื่องดูดฝุน iRobot, GPS Tracker, สายรัดขอมือสุขภาพ
เปนตน
3) สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
จากผลการศึกษาของบริษัทวิจัยชั้นนําระบุวาแนวโนมสําคัญหนึ่งที่สงผลกระทบกับการบริหารธุรกิจคือการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและการทํางานในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะพนักงานรุนใหม หรือ เจนเนอรเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งในประเทศไทยมี
จํานวนประมาณรอยละ 30 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด ถือไดวาเปนกลุมคนที่ไดรับการศึกษาสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรุนอื่นๆ
อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมากที่สุด มีความตองการอิสระและการแสดงความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน
รวมทั้งนิยมใชสินคาที่ตอบสนองไลฟสไตลวิถีชีวิตและการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก สิ่งเหลานี้สรางความทา
ทายตอผูผลิตสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําใหสินคามีประสิทธิภาพ
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สูงขึ้น ตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย และตนทุนการผลิตที่ต่ําลง สงผลใหมีผูจําหนายสินคาเทคโนโลยีไลฟ
สไตลเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจ เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง สื่อสังคมออนไลน ความ
ตองการเปนผูประกอบการ การขายสินคาออนไลน ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้สามารถแบงรูปแบบการแขงขันได ดังนี้
ประเภทเว็บไซต/สื่อสังคมออนไลน เปนกลุมที่มีผูจําหนายจํานวนมาก เนนการนําเสนอสินคาใหมๆ และราคาต่ํา
ประเภทรานคาปลีก สวนใหญเปนการขายสินคาประเภท Mobile Accessory พวก Case, Film, Earphone
ประเภทรานคาปลีกที่เปน Chain Store มักจะพบเปนการขาย Mobile และ Tablet
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดประเมินภาวะการแขงขันในสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูผลิตไดมีการแนะนําสินคารุนใหมๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นออกสูตลาดในระดับราคาที่ลดลงอยูตลอดเวลา
สงผลใหภาวะการแขงขันมีแนวโนมสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
สําหรับบริษัทฯ ในฐานะผูเชี่ยวชาญสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน มีความสามารถในการบริหารจัดการรานคาปลีก
ในรูปแบบ Chain Store มานานกวา 35 ป และใชศักยภาพดานทําเลที่ตั้งของ Shop แมงปอง ใหเกิดประโยชน รวมทั้งชองทางการ
จําหนายเปนของตนเองในนาม Shop “GIZMAN” เพื่อใหลูกคามีโอกาสสัมผัส ทดลองใชงาน รับคําแนะนําการใชงาน และบริการ
หลังการขาย มาเปนจุดแข็งที่เหนือกวาผูจําหนายรายอื่น
2.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี 2.2.5 งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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2.3 ธุรกิจเครื่องสําอางและเวชสําอาง
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ เปนสินคาประเภทเครื่องสําอางและเวชสําอางภายใตตราสินคาของคูคาราย
อื่นๆ เพื่อจําหนายใน Shop ของ STARDUST ที่เปนแหลงรวมแบรนด Cosmetics ชั้นนําจากทั่วโลกในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อมถึง โดย
แบงกลุมสินคาได ดังนี้
กลุม Makeup เชน แปงทาหนา, ลิปสติก, รองพื้น อายไลนเนอร, บรัชออน, เปนตน
กลุม Skin Care เชน โลชั่นบํารุงผิว, Whitening Lotion เปนตน
กลุม Hair Care เชน แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเมนต, ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม, สเปรยจัดทรงผม, ยายอมสีผม เปนตน
กลุม Derma Care เชน เปนตน
กลุม Perfume เชน น้ําหอมกลิ่นตางๆ เปนตน
กลุม Men Zone เชน โลชั่นบํารุงผิว, ครีมกันแดด, ครีมลางหนา เปนตน
กลุม Organic เชน ผลิตภัณฑที่ผลิตหรือมีสวนผสมจากธรรมชาติ เปนตน
กลุม Accessories เชน ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เปนตน
กลุม Food Supplement เชน Fish Oil, Q10 เปนตน

2.3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นเพื่อทําหนาที่จัดหาสินคาโดยเฉพาะ โดยมีขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนาย ดังนี้
สินคาภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ
บริษัทฯ จัดหาสินคาจากผูผลิตและจําหนายในประเทศ รวมทั้งผูนําเขาจากตางประเทศโดยคํานึงคุณภาพของสินคา และ
มี Brand เปนที่รูจักแลว โดยตรวจสอบใบอนุญาตตางๆ ตรวจเยี่ยมชมมาตรฐานของโรงงานผลิตและทําการทดลองสินคาทุก
รายการกอนนําสินคาเขามาจําหนายภายในราน ตลอดจนอายุสินคาที่จําหนายภายในรานจะตองมีอายุการใชงานอยางนอย
ครึ่งหนึ่งของอายุการใชงานปกติ ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคา แบรนดตางๆ มากมาย อาทิเชน Bisous Bisous Mille
Etude Sola Wet n Wild Revlon Lifeford Anna Sui น้ําหอม Marcs Jacob CK Davidoff เปนตน
ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะตอยอดธุรกิจ ดวยการผลิตสินคาหมวดเครื่องสําอางและเวชสําอางที่เปน House Brand
Product ในลักษณะการจางผลิต (OEM) และจัดจําหนายสินคาดังกลาว โดยจัดตั้งบริษัทยอยในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (“โซลเมท”)” เพื่อดําเนินธุรกิจในลักษณะการจางผลิต (OEM) และจัดจําหนายสินคาใหบริษัทฯ เพื่อจําหนายผาน
Shop STARDUST และอาจจําหนายไปยังชองทางอื่นๆ ในอนาคต
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การบริหารสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินคาที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบ
รายงานการขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงิน
สดในการลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารสินคาโดยจํานวนในการสั่งซื้อในแตละครั้งจะเปนไปตามหลักความเปนไปไดของ
ตลาด ไมเนนเก็บสต็อกสินคามากเกินความจําเปน และคืนสินคาที่มีอายุใชงานนอยกวา 6 เดือน ดวยการใชระบบการประมาณ
การขายลวงหนา ระบบรายงานการขาย และใหความสําคัญกับการเคลื่อนไหวของสินคาใหเร็วตามกระแสของตลาดไดอยาง
ทันทวงที
2.3.3 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
1) การตลาด
บริษัทฯ มีการปรับตัว ทางดานการตลาดอยูเสมอ เพื่อ ตอบสนองไดตรงความตอ งการของลูกคา ซึ่งจะสงผลต อ ผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้
กลยุทธดานสินคาและบริการ
บริษัทฯ ไดรวบรวมสินคาของแทที่เปนที่นิยมในตลาดครบทุกกลุมลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาชั้นนําจากทั่ว
โลกไดอยางสะดวกและใชสินคาดวยความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย พรอมผูเชี่ยวชาญดานความงามคอยใหคําแนะนํา และ
บริการดวย Concept “One Stop Beauty Solution” เพื่อสรางประสบการณใหมๆ ใหกับลูกคาไดรับบริการเหนือความคาดหมาย
โดยลูกคาที่ซื้อสินคาสามารถใชบริการแตงหนาหรืออื่นๆ ได ตลอดจนการเชื่อมสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว
•

กลยุทธการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาใหสามารถแขงขันได ในราคาที่ลูกคาทุกกลุมมีความสามารถใชสินคาได
และใหผลตอบแทนที่มีคุณภาพแกบริษัทฯ ภายใตหลักการ “Quality Resources Quality Returns”
•

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ใชประสบการณในการบริหาร Shop แมงปอง (Retail Outlets) มาเปนแนวทางในการเลือกทําเลใหสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับสินคาและบริการที่ STARDUST สงมอบใหกับลูกคา ดังนั้นจึงเริ่มตนจากการเปดสาขา ณ
ที่ตั้งของสํานักงานใหญ จํานวน 1 สาขา
•

จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในปที่ผานมา
จํานวน
ราน STARDUST
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กลยุทธการประชาสัมพันธ
- การสื่อสารผานหนาราน ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเดนในเรื่องการใชพื้นที่ของ Shop STARDUST ที่มีศักยภาพดานทําเลอยู
แลวมาใชใหเกิดประโยชนโดยการตกแตงหนารานใหมีเอกลักษณและดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน
(Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ
- การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธกับสมาชิก เชน การจัด Focus Group เพื่อคนหาความตองการและเปดโอกาส
ใหสมาชิกมีสิทธิใชสินคากอนการวางขายจริง เปนตน
- การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อภายนอก บริษัทฯ มีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน
สมาชิก รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ และ ลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสาร
ผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทฯ ใหลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวางแพรหลาย
ยิ่งขึ้น
- การใชสื่อสังคมออนไลนในการใหขาวสารโปรโมชั่นของ STARDUST เพื่อใหความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ
และติดตอสื่อสารกับลูกคา เชน facebook, instagram เปนตน
•

3) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ แบงกลุมลูกคาเปาหมาย ตาม Customer Life Cycle ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1
Price Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ใชอยูแลวเปนประจําในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ
สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว รับรูถึงคุณภาพสินคาแลว เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูในระยะเริ่มตนทํางาน สินคาสําหรับ
ลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Makeup กลุม Skin Care เปนตน
กลุมที่ 2 Values Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ชวยสงเสริมรสนิยมของผูใช มีกําลังซื้อปานกลาง คํานึงถึง
Brand และคุณภาพสินคามากอนราคา เนนกลุมที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Makeup
กลุม Skin Care กลุม Hair Care และกลุม Perfume เปนตน
กลุมที่ 3 Health Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ชวยฟนฟูสุขภาพผิวและรางกาย มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง
คํานึงถึงคุณภาพสินคามากอน Brand และราคา เนนกลุมอายุมากกวา 50 ป และกลุมนักทองเที่ยว สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน
กลุม Organic กลุม Food Supplement เปนตน
3) สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อัตราการเติบโตของตลาดความงามยังเติบโตอยางตอเนื่อง และผูบริโภคมองวาสินคาในกลุมนี้เปนสินคาจําเปนใน
ชีวิตประจําวันไปแลว ทั้งนี้ การเติบโตของตลาดกลุมนี้ อาจจะมาจากปจจัยหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนการที่ผูบริโภคคํานึงถึ ง
บุคลิกภาพของตนมากขึ้น, สินคามีนวัตกรรมใหมๆ มากขึ้น, การเติบโตของสังคมเมือง ทําใหแรงซื้อมีมากขึ้น, การเติบโตของ
Social Network, การที่ผูบริโภคเนนสินคาหลากหลายขึ้น โดยยึดติดแบรนดนอยลง และมุงเนนไปทางดานคุณภาพและราคา
มากขึ้น
จึงเปนแรงผลักดันใหธุรกิจเครื่องสําอางมีการเติบโตไปเรื่อยๆ ทามกลางการแขงขันที่สูงของผูประกอบการ 7-8 ราย เพื่อ
ชวงชิงสวนแบงการตลาด โดยทุกคายตางตองทุมงบลงทุนในดานตางๆ แบบครบวงจรพรอมงัดกลยุทธในการแขงขัน ทั้งดานราคา
การตลาด เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาดจากคูแขง ไมวาทั้งแบรนดไทยหรือแบรนดตางชาติที่ทะลักเขามาชวงชิงตลาดในไทย
และในชวง 5 ปที่ผานมา ตลาดรานคาปลีกเครื่องสําอางไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสูรานคาปลีกสินคาเพื่อสุขภาพและ
ความงาม และเติบโตอยางเห็นไดชัด โดยเปนความรวมมือระหวางผูประกอบการไทยและตางประเทศ จากเดิมที่มีผูประกอบการ
หลักเพียงไมกี่ราย กอนที่จะตามดวยแบรนดใหมๆ เกิดขึ้นในตลาดจํานวนมาก
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
เมื่อพิจารณาถึงตลาดของแตละผลิตภัณฑแลวพบวา กลุม Make up ยังมีแนวโนมเติบโต ในขณะเดียวกัน กลุม Skin
Care ก็กําลังมาแรง และมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ดวยสินคาที่หลากหลาย ทําใหผลิตภัณฑในกลุมสกินแคร อาทิ ครีมบํารุงผิวหนา
ผิวกาย ครีมกันแดด ครีมลดเลือนริ้วรอยแหงวัย รวมไปถึงเวชสําอาง รักษาสิว ฝา ในทุกๆ ตลาดลวนแขงขันกันดวยการออก
ผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมความงามระดับพรีเมียมที่ตองหานวัตกรรมใหมๆ มาตอบโจทยความตองการของ
ผูบริโภค
สําหรับบริษัทฯ ไดวางแผนการตลาดใหครอบคลุมกลุมเปาหมายตั้งแตกลุมที่เนนในเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติ
100% รวมถึงผลิตภัณฑออรแกนิกส สวนใหญจะมีราคาสูงมาก เพราะผูซื้อในกลุมนี้มีกําลังซื้อสูง จึงแขงขันดานคุณภาพ ไปจนถึง
กลุมตลาดที่มุงเนนไปที่กลุมคนรุนใหมที่เริ่มทํางาน สินคามีราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ ปจจุบันกลุมนี้มีอัตราการขยายตัว
สูงขึ้น
2.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี 2.3.5 งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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ปจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงในการลงทุนลิขสิทธิ์
เนื่องจากรายไดจากการจําหนายสินคาลิขสิทธิ์แมงปอง ทั้งภาพยนตรและเพลงถือเปนรายไดหลักของ บริษัทฯ
โดยลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลงดังกลาวอาจทํารายไดนอยกวาที่ตั้งเปาหมายหรือคาดการณไวซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
รายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาวจึงมุงเนนลงทุนใน
ลิขสิทธิ์ที่เปนที่ตองการของลูกคา มีคาลิขสิทธิ์ที่สมเหตุสมผล สามารถใหผลตอบแทนตอการลงทุน แกบริษัทฯ ไดอยาง
รวดเร็ ว ยกเลิกการซื้อลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูงเกินกวา ความสามารถในการสรา งผลกํา ไร เปนผลใหลดความเสี่ยงลง
ในขณะที่ยังคงจําหนายสินคาดังกลาวดวยการเปนผูคาปลีกผาน Shop แมงปอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทําการโฆษณา
ประชาสัม พันธ สงเสริมการขายและจัด จํา หนา ยสิ นคา ใหครอบคลุมพื้น ที่ทั่ว ประเทศ ผา นสาขาและช อ งทางการ
จัดจําหนายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายไดและผลตอบแทนจากการลงทุนในลิขสิทธิ์ดังกลาว
ความเสี่ยงจากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
ปญหาการลักลอบจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตร
และเพลงโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจําหนายแผนภาพยนตรและเพลงของบริษัทฯ ดวย โดยอาจทําให
บริษัทฯ ตองเสียโอกาสทางธุรกิจในแตละป อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐและเอกชนไดมีการรณรงคตอตานสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ อาทิ เชน การรวมตัวกันของผูประกอบการเพื่อตอตานการจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การรณรงคปลูก
จิตสํานึกใหผูบริโภคซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองผานสื่อตางๆ ของหลายฝาย และในสวนของการปราบปรามนั้น
ภาครัฐก็มีบทบาทในการปราบปรามที่ชัดเจนและตอเนื่องยิ่งขึ้น เชื่อวาปญหาดังกลาวนาจะมีแนวโนมที่ลดลงได
ในสวนของบริษัทฯ นอกจากจะดําเนินนโยบายรวมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ แลว บริษัทฯ ยังมุงเนนผลิตสินคาใหมี
คุณภาพเพื่อสรางความแตกตางระหวางสินคาของบริษัทฯ กับสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางสรรค
รูปแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม โดดเดน แตกตางจากที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป และสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่องหลากหลาย
ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน
แมในปจจุบันลูกคาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคสิน คาประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท
ซอฟแวร เปนสินคาประเภท Digital Content แตก็ยังมีลูกคากลุมใหญที่เปนกลุม Collector ซึ่งยังคงนิยมสินคาประเภท
โฮมเอ็นเตอรเทนเมนทอยู เนื่องจากมี Packaging ที่สวยงาม สามารถหยิบ จับตอง สัมผัสได สามารถเก็บเปนที่ระลึก
หรือของสะสมได มีคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดกวา รวมถึงมีราคาที่คุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ
ความเสี่ยงจากการเกิดสินคาลาสมัย
ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสินคาที่บริษัทฯ
จําหนายมีความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก จึงมีความเปนไปไดสูงที่อาจจะมีสินคาคางสต็อกและไดรับ
ความนิยมนอยลง ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการเรื่องดังกลาว ดวยการติดตามจํานวนสินคาคงเหลืออยาง
ใกลชิด โดยจะควบคุมจํานวนสินคาคงเหลือใหเหมาะสมกับอายุสิทธิ์ที่เหลืออยู บริษัทฯ ใหความสําคัญทั้งในดานการ
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ปัจจัยความเสี่ยง (ต่อ)
ปองกันและดานการจัดการตอกรณีสินคาลาสมัยคางสต็อกจํานวนมาก ดวยการเฝาติดตามความเคลื่อนไหวของสินคา
อยางใกลชิด จัดใหมีเจาหนาที่เฝาติดตามยอดขายและทําการโอนยายสินคาจากสาขาที่ไมไดรับความนิยมไปยังสาขาที่
ลูกคานิยมซื้อ และในกรณีที่ยังคงมีสต็อกสินคาที่ไมไดรับความนิยมเหลืออยูก็จะนํามาจัดรายการสงเสริมการขายใน
รูปแบบตางๆ อยางไรก็ดี เนื่องจากสินคาที่บริษัทฯ จําหนายมีความแตกตางจากสินคาทั่วไป กลาวคือ เปนสินคาที่
ลูกคานิยมซื้อเพื่อเก็บสะสมและในบางรายการจะมีคุณคามากขึ้นหากมีอายุมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะนําสินคารายการ
ที่มีลักษณะดังกลาวมาทําการสื่อสารใหลูกคาทราบเกี่ยวกับคุณคา หรือรางวัลตางๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหมีคุณคาและสวยงามมากขึ้น
สําหรับสินคาในกลุมไลฟสไตล-เทคโนโลยี และกลุมเครื่องสําอาง บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหาร
สินคาโดยจํานวนในการสั่งซื้อในแตละครั้งจะเปนไปตามหลักความเปนไปไดของตลาด ไมเนนเก็บสต็อกสินคามากเกิน
ความจําเปน โดยเฉพาะสินคาในกลุมเครื่องสําอางที่มีอายุใชงาน บริษัทฯ ไดกําหนดเวลาคืนสินคาที่มีอายุใชงานนอย
กวา 6 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระของสินคาคางสต็อกมาโดยตลอด จึงเรงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สินคาที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบรายงานการขาย เขาดวยกันอยาง
สมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสง
สินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงินสดในการลงทุน
ของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย
ความเสี่ยงจากการทีส่ ินคาสูญหาย
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทซอฟแวร ธุรกิจไลฟสไตล-เทคโนโลยี และธุรกิจ
เครื่องสําอางและเวชสําอาง โดยมี Shop กระจายอยูทั่วประเทศเปนจํานวนมาก สินคาที่จําหนายมีทั้งขนาดเล็กและ
สินคาที่มีราคาสูง จึงมีความเสี่ยงในการสูญหายของสินคาได เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความ
ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก ดวยการเฝาระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดใหมี การ
ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในทุกสาขา และมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบเฝาระวังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังไดมีการจัดทีมตรวจนับสินคาเขาตรวจนับสินคาทุกสาขาอยางนอยสาขาละ 8 ครั้งตอป ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่ม
ความแมนยําในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือแลว ยังเปนการกระตุนใหพนักงานสาขามีความระมัดระวังในการดูแล
สินคามากขึ้นดวย
2

2

ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา
ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มี Shop แมงปอง รวมทั้งสิ้น 30 สาขา Shop GIZMAN รวม 7 สาขา และ Shop
STARDUST รวม 1 สาขา กระจายอยูในศูนยการคาชั้นนําทั่วประเทศ ซึ่งสามารถทํารายไดจากการจําหนายสินคาในป
2557 เปนจํานวน 404.68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 95.65 ของรายไดรวม ทั้งนี้ในป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ มุงเนน
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการใหบริการของจุดจําหนายของบริษัทฯ ที่มีอยูทั่วประเทศให
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไรของแตละสาขาอยางใกลชิด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท เชน กลองรับ
สัญญาณทีวีดาวเทียม แผนเกมส อุปกรณโทรศัพทมือถือ เปนตน รวมทั้งการขยายธุรกิจออกไปในกลุมสินคาไลฟ
สไตล-เทคโนโลยี และกลุมเครื่องสําอางและเวชสําอาง ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มความหลากหลายของสินคาแลว ยัง
เปนการขยายฐานลูกคากลุมใหมอีกดวย สําหรับการขยายสาขาใหมนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาเฉพาะใน
ทําเล และศูนยการคาที่มีศักยภาพ มีกําลังซื้อ สามารถสรางผลกําไรได
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ปัจจัยความเสี่ยง (ต่อ)
นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มีประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการมีสินคาที่มีความ
หลากหลายทั้งสินคาที่ผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ เอง และสินคาของพันธมิตรทางการคา รวมถึงการดําเนินการลด
คาใชจายลงดวยมาตรการตางๆ บริษัทฯ จึงเชื่อวาจะสามารถสรางความเติบโตของผลประกอบการใหกับบริษัทฯ ได
ความเสี่ยงจากการตอสัญญาเชาพื้นที่/สัญญาเชารานคา
จากการชองทางการจําหนายสินคาผานสาขาตางๆ เปนชองทางหลักในการสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ซึ่งสวน
ใหญเปนพื้นที่เชาซึ่งเปนสัญญาเชาระยะสั้น 1-3 ป หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชา หรือมีอัตราคาเชาและ
คาบริการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการตออายุสัญญา จะทําใหรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงได อยางไรก็ดี เนื่องจาก
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจมายาวนาน มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับและตองการของลูกคา จึงไดรับสิทธิการตอสัญญากอนจาก
ผูใหเชา และที่ผานมาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาอยางเครงครัดและไมเคยถูกยกเลิกสัญญาเชา จึงทําใหเชื่อวาจะ
ไดรับการตอสัญญาเชาตอไปในอนาคต ในอีกดานหนึ่งการทําสัญญาเชาแบบสัญญาเชาระยะสั้นเปนการลดความเสี่ยง
หากผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาไมตอสัญญาได เพื่อใหผลประกอบการดีขึ้น และ
บริษัทฯ สามารถหาพื้นที่ใหมที่มีศักยภาพและมีโอกาสสรางผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทฯ แทนได
ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ที่ผานมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการดําเนินการและบริหารภายใตกลุมของนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผู
กอตั้ง
ผูถือหุนใหญ และเปนผูบริหารสําคัญที่ทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาจนถึงปจจุบัน จึง
มีความเสี่ยงจากการที่กลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ หรือออกจากการเปน
ผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตามเนื่องจาก
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนผูกอตั้งบริษัทฯ และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจมานานกวา 35 ป
แสดงใหเห็นถึงความผูกพันตอองคกร และความตั้งใจในการประกอบกิจการใหมีการเติบโตกาวหนาอยางตอเนื่องใน
ฐานะผูบริหารและผูถือหุนใหญที่มีเสียงขางมากในกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่เปนระบบ
และการจัดการใหมีลักษณะการดําเนินธุรกิจดวยการกระจายอํานาจใหผูบริหารอื่นๆ มีสวนรวมในการบริหารและ
ตัดสินใจ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
ความเสี่ยงกรณีมีผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูบริหารที่เปนผูถือหุนรายใหญ คือ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร (ผูบริหารและพนักงาน)
ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 292,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 33.27 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไมถึงรอยละ 50 จึงไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ได อยางไรก็ดี
ถึงแมกลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียงคอนขางมาก แตกลุมนางกิตติ์ยาใจ
ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณที่จะทําใหบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เปนอิสระและมีความโปรงใส ใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสครั้งที่ 3 ประจําป 2555 ซึ่งจัดโดยสํานัก
ปองกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีมาก” ในป 2551 และ 2552 จากโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความ
สนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ติดตอกันมาตั้งแตป 2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม+สมควรเปนตัวอยาง” (100
คะแนนเต็ม) ในการประเมินผลประจําป 2554
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี โ ครงสร า งการจั ด การอั น ประกอบด ว ยคณะกรรมการทั้ ง หมด 5
ชุ ด ได แ ก
คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริห าร, คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งกรรมการในแตละคณะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ
และมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจํานวนมาก อาจไมสามารถจายเงินปนผลในอนาคตอันใกล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แมบริษัทฯ จะมีผลกําไรสุทธิจํานวน 6,474,828.21 บาท แตบริษัทฯ ยังมีผล
ขาดทุนสะสม จํานวน 1,114,881,270.17 บาท ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดตามกฎหมาย
และผูถือหุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดวางแผนในการขยายธุรกิจไปยังสินคาหมวดอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริมสราง
และสนับสนุนความแข็งแกรงของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยขยายไปในธุรกิจเทคโนโลยีไลฟสไตล เพื่อจําหนายสินคา
เทคโนโลยีไลฟสไตลและมีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายที่ตองการสินคาที่ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด “GIZMAN” และธุรกิจเครื่องสําอางและเวชสําอาง
เพื่อจําหนายสินคาเครื่องสําอางและเวชสําอาง ในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด “STARDUST” ซึ่งบริษัทฯ
คาดวาการดําเนินการดังกลาวจะสามารถ ทําใหบริษัทฯ สามารถทยอยลดขาดทุนสะสมได
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รายการระหว
างกัน
รายการระหว่
างกัน
: บริษัท ปยวรรพทา จํากัด (เดิมชื่อบริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด)
: บริษัทที่เกี่ยวของ (กลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ โดยถือหุน
รอยละ 100 และนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
: ใหบริษัทฯ เชาที่ดินและอาคารเลขที่ 59 ซอยลาดพราว90 (ปานทิพา) ถนนลาดพราว
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานและคลังสินคาของบริษัทฯ
อายุสัญญา 3 ปตออายุสัญญาไดอีก 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 3 ป ในกรณีที่มีการตออายุ
การเชา จะปรับคาเชาอัตราใหมไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
อาคาร
พื้นที่ (ตร.ม.)
อัตราคาเชาเดือนละ (บาท)
1. สํานักงาน 4 ชั้น
3,038.00
783,088
2. สํานักงาน 2 ชั้น
3,358.00
865,573
3. อาคารเก็บสินคา 1
2,774.56
437,727
4. อาคารเก็บสินคาขนาดเล็ก
52.50
8,283
5. อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น
300.00
47,329
รวม
9,523.06
2,142,000
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2551 มีมติใหคืน
พื้นที่เชาบางสวนของพื้นที่ชั้น 1 อาคารสํานักงาน 4 ชั้น ใหกับ บริษัท
ปยวรรพทา จํากัด ทั้งนี้เพื่อเปนการลดคาใชจายใหกับบริษัท
 ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท ไดคืนพื้นที่ จํานวน 699.42 ตร.ม. คิดเปน
คาเชาที่ลดลงจํานวน 176,652.51 บาทตอเดือน
 ตอมาในเดือนตุลาคม 2551 บริษัท ไดคืนพื้นที่อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น
จํานวน 224 ตร.ม คิดเปนคาเชาที่ลดลงจํานวน 37,717.12 บาท ตอเดือน
 ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ไดปรับลดพื้นที่เชาลงประมาณ
1,165 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่เชาประมาณ 7,434 ตารางเมตร คิดเปน
คาเชาเดือนละ 1,796,721.13 บาท
 จากเหตุมหาอุทกภัย ในไตรมาส 4 ป 2554 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
จึงลดคาเชาสําหรับป 2554 ใหแกบริษัทฯ เปนเงิน 11,233,279.09 บาท
 ลดคาเชาสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2555 เปนจํานวนเงิน 2,808,319.77 บาท
และในเดื อ นเมษายน 2555 ได ตกลงปรั บลดคาเช าใหคงเหลื อเดื อ นละ
100,000 บาท ตลอดอายุสัญญา โดยมีผลตั้งแตเดือน มกราคม 2555
เปนตนไป
 มีเงินประกันการเชาอาคารจํานวน 5,390,163.39 บาทซึ่งจะไดรับคืนเมื่อ
สัญญาสิ้นสุด
- คาเชา, คาภาษีโรงเรือน
1.19 ลานบาท
- เงินประกันการเชาอาคาร
5.39 ลานบาท
: ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหการบริหารงานสะดวกกวาที่เดิมซึ่งสวน
งานฝายตางๆไมไดรวมอยูที่เดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังสามารถใชพื้นที่เพื่อเปดเปน
Warehouse และ Mega Store ซึ่งใชเปนตนแบบของสาขาตางๆ และเปนสถานที่
ฝกอบรมพนักงาน
: กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ ทั้งในดานการบริหารงานและดานธุรกิจ ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ เพิ่มชองทางเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

34

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

1

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
: บริษัท ปยวรรพทา จํากัด (เดิมชื่อบริษัท พัชรโสตถิรักษ จํากัด)
: บริษัทที่เกี่ยวของ (กลุมนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ
100 และนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
: เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ไดลงนามในสัญญาและได
โอนสิทธิเรียกรองในความเปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 308,570,946.06
บาท ซึ่ ง ประกอบด ว ยเงิ น ต น 302,276,960.06
บาท และดอกเบี้ ย ค า งชํ า ระ
6,293,986.00 บาท ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยกําหนดใหผูถือหุน
ชําระหนี้คืนแกบริษัท ปยวรรพทา จํากัดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.5 ตอป
: เปนสวนหนึ่งของการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
: เปนรายการที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยคิดผลตอบแทนในอัตราที่ไมสูงกวาธนาคาร

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

: นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร และครอบครัว
เปนผูถือหุนใหญ ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถือหุนรอยละ 43.52 และ
ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
ของบริษัทฯ
: ใหบริษัทฯกูยืมเงินระยะสั้นโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ย 4% ณ วันที่ 16
พฤศจิกายน 2555 มียอดเงินกูคงเหลือในงบการเงินของบริษัทฯเทากับ 43,250,000
บาท
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไดลงนามในสัญญาและรับโอนสิทธิเรียกรองในความ
เปนเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯ จากบริษัทที่เกี่ยวของ เปนจํานวนเงิน 308,570,946.06 บาท
ซึ่งประกอบดวยเงินตน 302,276,960.06 บาท และดอกเบี้ยคางชําระ 6,293,986.00
บาท โดยไมคิดดอกเบี้ยจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
ในไตรมาส 1 ป 2556 บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การแปลงหนี้ ทั้ ง จํ า นวน ทํ า ให ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีเงินกูและดอกเบี้ยคงคาง
: เพื่อสนับสนุนสภาพคลอง ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพื่อชําระหนี้
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินโดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ยกูยืมของธนาคาร
: เปนรายการที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราต่ํากวาธนาคาร
ซึ่งเปนรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน และเปนรายการ
ขนาดกลาง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2551 มีมติใหสัตยาบรรณเกี่ยวกับการกูยืมเงินกรรมการรายการนี้ และไดแจงมติ
ดังกลาว ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

1

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

: บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
: ผูถือหุน ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถือหุนรอยละ 5.07 โดยมีนายวิทูร
มโนมัยกุล กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และนายปรีชา ธรรมพิภพ
กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
1.68 ลานบาท
: รับจางผลิตแผน วีซีดี , ดีวีดี
: เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
: เปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องรายการคาเชาอาคารสํานักงาน และ
คลังสินคา ซึ่งราคาคาเชาเปนราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทฯมีสิทธิตอสัญญาเชา ในสวนของรายการคาระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของ
เพื่อใหบริษัทฯสามารถจําหนายสินคาใหกับลูกคาได ถือเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย ณ ปจจุบันบริษัทฯสามารถทํารายการคากับ
ลูกคาดังกลาวไดโดยตรง และรายการกูยืมระหวางกรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวของ ถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเกื้อกูลการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ควรจัดใหมีสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม

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

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษั ท ฯ อาจมี ร ายการระหว า งกั น กั บ บุ ค คลและ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯจึ ง มี น โยบายทํ า รายการ
ระหวางกันโดยคํานึงถึงความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวของและอาจกอใหเกิดความขัดแยง บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง
และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯที่มิไดเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ เชน การกูยืมเงิน
การเปน ตัวแทนขายสิน ค าเวน แตมี ความจํ าเป นและก อใหเกิ ดประโยชนตอ บริ ษัท ฯทั้ง นี้บริ ษัท ฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการรวมถึงจัดทําเปนสัญญาและคิดอัตรา
ดอกเบี้ยหรือราคาในระดับทีเ่ หมาะสม
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)
สําหรับรายการระหวางกันในปจจุบันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวของ คือ
1. บริษัท ปยวรรพทา จํากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้
ประเภทรายการ
รายการเชาสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ
ใชที่ดินและอาคารของ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร

37

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

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

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

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท แมงปอ ง 1989 จํา กัด (มหาชน) แตง ตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ
ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน นางทั ธ นา รอดโพธิ์ ท อง กรรมการอิ ส ระ และ นางสาววริ ศ ร น ลิ น สุ ภ าสนั น ท
กรรมการบริหาร เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนามายังบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา โดยในป พ.ศ.
2557 ไดป ระชุม รวมทั้ งสิ้ น 2 ครั้ง ในการดํา เนิ นการสรรหา คัด เลื อ กบุค คลที่มี คุณ สมบัติ เหมาะสม โดยเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เนื่องจากเปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และไมขัดตอขอกําหนดของหนวยงาน
กํากับดูแล
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
เหมาะสมแลวและไดรายงานผลการประชุมทุกครั้งใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบทุกครั้ง

(นายนรินทร โอภามุรธาวงศ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
โครงสรางการถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,311,880,336 บาท เรียกชําระแลว 877,751,185 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 877,751,185 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ผูถือหุน
1. รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นางกิตติ์ยาใจ
2. นายทวีฉัตร
3. บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด
4. นายวิสิฐ
5. นายณัฐพล
6. นายรวีพจน
7. นายกูเกียรติ
8. นายวิทูร
9. นายอารีย
10. นายกริช
อื่น ๆ
รวม

ตรีเอกวิจิตรและครอบครัว\1
จุฬางกูร
อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
ตันติสุนทร
จุฬางกูร
เอกชัชวาลย
พัชรนฤมล
มโนมัยกุล
พุมเสนาะ
เกียรติสุรนนท

หมายเหตุ
1. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร และครอบครัว ประกอบดวย
1.1 นางกิตติ์ยาใจ 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
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วันที่ 30 ธันวาคม 2557
จํานวนหุน
รอยละ
381,967,356
43.52
83,387,300
9.50
44,500,750
5.07
23,770,000
2.71
22,776,900
2.59
18,085,500
2.06
15,525,000
1.77
11,250,000
1.28
10,500,000
1.20
9,800,000
1.12
256,188,379
29.19
877,751,185
100.00

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

1. นายปยวรรพทา

ตรีเอนกวนิศ\1

4,515,000

55.06

2. นางสาวณลันรัตน

นันทนนส\1

3,665,000

44.70

3. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

20,000

0.24

8,200,000

100.00

รวม

หมายเหตุ
1. นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ และ นางสาวณลันรัตน นันทนนส เปนบุตรและธิดาของ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

มีดังนี้

รายชื่อผูถือหุนของบริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

1. บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)

495,550

99.1

2. นางสาวณลันรัตน

นันทนนส\1

1,500

0.3

3. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

1,500

0.3

4. นางสาวลักษมี

อภินันทรักษ

1,500

0.3

500,000

100.00

รวม
หมายเหตุ
1. นางสาวณลันรัตน นันทนนส เปนธิดาของ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

2. ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนใหญ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออก
และการเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย
-ไมมีการออกหลักทรัพยอื่น
-ไมมี-

41

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4
คณะ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน โดยมีรายนาม
และจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตําแหนง

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
2. นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3. นายนรินทร
โอภามุรธาวงศ กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
4. นายธะเรศ
โปษยานนท
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางทัธนา
รอดโพธิ์ทอง
กรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
6. นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิทูร
มโนมัยกุล
กรรมการ
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จํานวนการเขา
จํานวน
รวมประชุม /
เวลาที่
จํานวนการ
เขารวม
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ
(รอยละ)
(ครั้ง)

จํานวน
บริษัทจด
ทะเบียน
อื่น
ที่ดํารง
ตําแหนง
กรรมการ

4/4

100

-

4/4

100

2

4/4

100

-

4/4

100

-

4/4

100

-

3/4

75

-

4/4

100

1

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

รายนามคณะกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนการเขา
จํานวน
รวมประชุม /
เวลาที่
จํานวนการ
เขารวม
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ
(รอยละ)
(ครั้ง)

จํานวน
บริษัทจด
ทะเบียน
อื่น
ที่ดํารง
ตําแหนง
กรรมการ

8. นายปรีชา

ธรรมพิภพ

กรรมการ

3/4

75

-

9. นางทองอยู

ถาวรสกุลชัย

กรรมการ และกรรมการบริหาร

4/4

100

-

10. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

4/4

100

-

11. นางสาวณลันรัตน

นันทนนส

กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
และ เลขานุการบริษัทฯ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

4/4

100

-

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. ควบคุมกํ ากับดูแ ลการบริ หาร และการจั ดการของคณะกรรมการบริหารใหเปน ไปตามเปาหมายนโยบายที่ไดรับ
มอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณห
สนธิหรือขอบังคับบริษัทฯ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงและการซื้อหรือ
ขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กําหนด
4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน โดยจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
5. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล
6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางเหมาะสม
7. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใหมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายนามคณะผูบริหาร

ตําแหนง

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นางทองอยู
3. นางสาววริศรนลิน

ถาวรสกุลชัย
สุภาสนันท

4. นางสาวณลันรัตน

นันทนนส

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน
ผูอํานวยการสํานักกรรมการ และ
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานปฏิบัติการ และ
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมงานขายและการตลาด

5. นางกนกธิป

สาครวาสี

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน

หมายเหตุ
ผูบริหารลําดับที่ 1-5 เปนผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะผูบริหาร ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้
1. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น
เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินใน
แตละรายการไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯแล ว ทั้ ง นี้ ว งเงิ น ดั ง กล า วอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเปน ผูค้ําประกัน
หรือการชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา
โดยวงเงิ น ดั ง กล า วให เ ป น ไปตามระเบี ย บอํ า นาจอนุ มั ติ แ ละดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงานใหคณะ
กรรมการบริหาร
4. ดํา เนิ น การ บริ ห ารจั ดการและควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ตามปกติ ข องบริ ษั ท ฯให เ ป นไปตามนโยบายธุ ร กิ จ
แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติแลว
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบ
อํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ และไมรวมถึงการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการ
ตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
เลขานุการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาว
วริศรนลิน สุภาสนันท กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ ทําหนาที่
เลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ ที่ลาออก โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงขอพึงปฏิบัติ
ดานการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย
2. ดูแลและติดตามใหคณะกรรมการ และฝายจัดการมีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญใหคณะกรรมการทราบ
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุน
4. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
5. จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ
5. สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ และผูมีสวนไดเสีย
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริษัทลง
ลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการสองคนลง
ลายมือชื่อและประทับตราบริษัท \1
หมายเหตุ
1. เปนไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และอยูในระดับที่เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2557 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ในป 2557 บริษัทฯ จายคาตอบแทนในรูปแบบเงินประจํา
ตําแหนงและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ รวมจํานวน 11 ทาน เปนเงิน 2,160,000
บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ
1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

2. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

3. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

4. นายธะเรศ

โปษยานนท

5. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการอิสระ
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

คาตอบแทน คาตอบแทน คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
(บาท : ป)
340,000
340,000

220,000

100,000

320,000

220,000

50,000

270,000

220,000

50,000

270,000

140,000

-

140,000

6. นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

130,000

-

130,000

7. นายวิทูร

มโนมัยกุล

กรรมการ

140,000

-

140,000

8. นายปรีชา

ธรรมพิภพ

กรรมการ

130,000

-

130,000
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รายงานประจ�ำปี 2557

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
รายนาม
คณะกรรมการ
9. นางทองอยู

ตําแหนง

ถาวรสกุลชัย

10. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท

11. นางสาวณลันรัตน นันทนนส

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ
และ เลขานุการบริษัทฯ
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

รวม

คาตอบแทน คาตอบแทน คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
(บาท : ป)
140,000
140,000
140,000

-

140,000

140,000

-

140,000

1,960,000

200,000

2,160,000

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ไมไดรับคาตอบแทน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 4 รายแรกตอจากประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับ
ขั้ น เดี ย วกั บ ผู บ ริ ห ารรายที่ 4 ซึ่ ง รวมถึ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ บริ ห ารในสายงานบั ญ ชี รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 5 ท า น
มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายการ
จํานวนราย
จํานวนเงิน (บาท)
เงินเดือน
5
6,588,350.00
โบนัส
5
510,500.00
คาตอบแทนอื่น
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3
114,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม
4
36,000.00
- เงินรางวัลเปาขาย
- คาพาหนะ+โทรศัพท
รวม
7,248,850.00
* คาตอบแทนไมรวมเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในป 2557 เทากับ 2.16 ลานบาท
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี -
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีบุคลากรจํานวน 270 คน ซึ่งสามารถแบงตามกลุมงานไดดังนี้
หนวย : คน
สังกัด

ป 2557

สํานักงานบริหาร

4

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก)

18

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ

17

สายงานบริหารงานกลาง
- สํานักงาน

58

- คลังสินคา

26

พนักงานสาขา

147

รวม

270

ลักษณะผลตอบแทน
หนวย : ลานบาท
ประเภทคาตอบแทน*
ป 2557
53.60
เงินเดือนและโบนัส
2.98
สวัสดิการ
17.79
อื่นๆ
รวม
74.37
* คาตอบแทนไมรวมเงินประจําตําแหนงและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งในป 2557 เทากับ 2.16 ลานบาท

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายในการสรรหา/วาจางพนักงาน
บริษั ทฯมีนโยบายในการจางพนักงานที่มีความรู ความสามารถและประสบการณใ นวิชาชีพเขารวมงานเพื่อให
สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในกอน เพื่อใหเกิด
แรงจูงใจการทํางาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการจัด
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รายงานประจ�ำปี 2557

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ อยาง
ตอเนื่อง โดยมีหลักสูตรตางๆ ใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับ เชน
- หลักสูตรดานการบริหาร เชน ภาวะผูนํา การเปนนักจัดการและบริหารที่ดี เปนตน
- หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน เชน เทคนิคการขายและบริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ การ
พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ เปนตน
- หลักสูตรดานทั่วไป เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
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นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลทุกๆ ป ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป ในกรณีที่
ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนนั้นๆ และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40. กําหนดไววา “หามมิใหบริษัทแบงเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากปนผลจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูมิใหจายเงินปนผลใดๆ”
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดมีมติใหงดจายเงินปนผลประจําป 2557 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานใน 3 ปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทฯ มียอด
ขาดทุนสะสม
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การกํากับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดใ หความสํา คัญ ตอ การมีบรรษัทภิบาลที่ดีมาอยา งตอเนื่อ ง โดยมีโ ครงสรา งและกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูถือหุน ที่มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดวยการกําหนด
นโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับ
ดูแลฝายบริหารใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ อันจะนําไปสูความเจริญ เติบ โต และเพิ่มมูลคาใหแกผูถือ หุนระยะยาว โดย
คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังจะเห็นไดจากการที่ บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการ
สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความ
สนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป
2551 และ 2552 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป
ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย มาตั้งแตป 2551 และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม+สมควรเปนตัวอยาง” (100 คะแนน
เต็ม) ในการประเมินผลประจําป 2554 อยางไรก็ดีแมในป 2555-2556 โครงการฯ จะไมไดประเมินบริษัทฯ เนื่องจากอยู

ในหมวดฟนฟูกิจการ แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญประจําป โดยไดคะแนนจากการ
ประเมินตนเองอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรในรายงานประจําปและสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน โดยมีรายนามและ
จํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฎใน
หัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทานลวน
แตมีความรูความเขา ใจ หรือมีประสบการณดา นบัญ ชีหรือ การเงิน นอกจากนี้ยังเปนกรรมการอิสระ และมีคุณ สมบัติ
ครบถวนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีรายนามและจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
จํานวนการ
เขารวม
ประชุม /
จํานวนการ
ประชุม
(ครั้ง)

จํานวน
เวลาที่
เขารวม
ประชุม
(รอยละ)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

100

2. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

กรรมการตรวจสอบ

5/5

100

3. นายธะเรศ

โปษยานนท

กรรมการตรวจสอบ

5/5

100

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไวดังนี้
1. ตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเปนอิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด และตอง
2.1 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 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 สามารถอุทิศเวลาอยา งเพียงพอในการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น อิ ส ระ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายงานดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และตองรายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงขอเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
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3. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน
ดังรายนามตอไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริหาร

ตําแหนง

จํานวน
การ
เขารวม
ประชุม /
จํานวน
การประชุม
(ครั้ง)
6/6

จํานวน
เวลาที่
เขารวม
ประชุม
(รอยละ)

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรีเอกวิจิตร

ประธานกรรมการบริหาร

100.0

2. นางทองอยู

ถาวรสกุลชัย

กรรมการบริหาร

6/6

100.0

3. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

กรรมการบริหาร

6/6

100.0

4. นางสาวณลันรัตน

นันทนนส

กรรมการบริหาร

6/6

100.0

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุนและขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้
1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น เพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินในแตละ
รายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ
บริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเปนผูค้ําประกันหรือ
การชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดย
วงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
4. กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง
และการเลิกจางพนักงานบริษัทฯ
5. มีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาประธานเจาหนาที่บริหาร
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ และไมรวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลงเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตามความหมาย
ที่กําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของบริษั ทฯ ประกอบดว ยผู ทรงคุณ วุ ฒิ จํา นวน
3 ทา น ซึ่ง สว นใหญเ ปน กรรมการอิสระ และกรรมการอิ สระเป นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ย ง โดยมีร ายนาม
ดังตอไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตําแหนง

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

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

2. นายธะเรศ

โปษยานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

3. นางสาวรชยาทิพย

วิจิตรเวชการบุญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

ขอบเขตและอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดมี
แผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุงเนน
เพิ่มการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยงในแตละปจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชทรัพยากร และ
กระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
4. สงเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร
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6. รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการเพื่อทราบเปน
ประจํา ในกรณีที่มี เรื่อ งสํา คัญ ซึ่งกระทบตอ บริ ษัทฯ อย า งมีนัยสํา คัญ ตอ งรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ อ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ทาน ซึ่งสวนใหญเปนกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน โดยมีรายนามดังตอไปนี้
รายนามคณะกรรมการสรรหา
และ
พิจารณาผลตอบแทน

ตําแหนง

จํานวนการ จํานวนเวลา
เขารวมประชุม ทีเ่ ขารวม
/ จํานวนการ
ประชุม
ประชุม (ครั้ง)
(รอยละ)

1. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

2/2

100

2. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการสรรหาฯ

2/2

100

3. นางสาววริศรนลิน

สุภาสนันท

กรรมการสรรหาฯ

2/2

100

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ ติดตามแผนสืบทอดตําแหนง
เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง
2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย เพื่อการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงสุด และ ทําหนาที่สรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขารับตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงสุด แทนตําแหนงที่วางลง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม
ผูถือหุนเปนลําดับตอไปแลวแตกรณี
1. กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปที่ผานมา ทุกทานไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ
ทางวิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้
รายนามคณะกรรมการอิสระ

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

2. นายนรินทร

โอภามุรธาวงศ

3. นายธะเรศ

โปษยานนท

4. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

5. นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ

ตําแหนง

กรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณากําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ฉบับประมวล) และเปน ไปตามรายละเอียดที่ระบุไ วใ น “คู มือ
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปน
อิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดแนวทางไว คือ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
ทั้งนี้ลักษณะ
ตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ 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 รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน 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. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอ ยลํา ดับเดียวกัน ผูถือ หุนรายใหญ หรือ ผูมีอํา นาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective Decision) ได
คําวา “หุนสวน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการ
ทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของ
นิติบุคคลนั้น
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ
การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอนผันได หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน
อิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจําป และใน
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาว มีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
2. การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
ตามขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพนจากตําแหนง และกรรมการซึ่งจะพนจากตําแหนง อาจไดรับการ
เลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขามาแทนเทานั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่ อ รั บ การเลื อ กตั้ง เปน กรรมการลว งหนา กอ นการประชุ มสามัญ ผูถื อ หุน โดยกํา หนดคุ ณ สมบัติผู ที่ไ ดรั บการเสนอชื่ อ
หลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผาน
คณะกรรมการ สรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ไว อ ย า งชั ด เจน และประกาศให ท ราบผ า นทางช อ งทางของตลาด
หลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวย
อนึ่ง สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2556 คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม โดยกําหนดชวงเวลารับเรื่องตั้งแต
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการใหสิทธิ
ดังกลาวในปนี้ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการ
ลวงหนา
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดกําหนดแนวทาง และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ โดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1. มีคุณสมบัติถูกตอ งและไมมีลักษณะตองหา มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีประวัติการทํางานที่ดี ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจในการจัดการของ
หนวยงาน
4. มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเทเวลาใหบริษัทไดอยาง
เต็มที่ สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจด
ทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่สามารถสรางผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทฯ รวมถึง
เพื่อเปนการสงเสริมและเกื้อกูลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 บริษัท
ซึ่งยังไมไดประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทฯ มีนโยบายมอบหมายใหผูบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ เขาไปทําหนาที่ในการบริหารงาน ในฐานะตัวแทนของ
บริษัทฯ
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
เพื่อความเปนธรรมตอ ผูถือ หุน บริษัทฯ ไดมีการดูแ ลเรื่อ งการใชขอ มูลภายใน โดยกํา หนดใหกรรมการ และ
ผูบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และจัดสงสําเนา
รายงานดั ง กลา วใหแ กบ ริษั ทฯ ในวั นเดีย วกั บวั นที่ สง รายงานตอ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บหลัก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย รวมถึ ง ห า มไม ใ ห ก รรมการ ผู บ ริ ห าร หรื อ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในเป ด เผยข อ มู ล ภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ และไมซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด หาก
ผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง
จนถึงการเลิกจาง
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน
สวนตนโดยบริษัทฯ มีโนบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังนี้
1) ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3) ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงิน
หรือขอมูลภายในนั้น จะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
ทั้งนี้ในระหวางปที่ผานมา กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด โดยไมปรากฏวามีการ
เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูล
ใดๆ กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัทฯ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอยาง
ถี่ถวน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน แลวนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
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ในป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง 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 (เกาแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)
และมี ค า สอบบั ญ ชี ส ว นเพิ่ ม ในการยื่ น ขอให ห ลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ กลั บ เข า ทํ า การซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) สําหรับคาบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบป
บัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่น จาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไมมีการควบรวมกิจการ หรือ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ หรือ
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Cooperation 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
บริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2558 คณะกรรมการมี ม ติ เ ห็ น ชอบต อ นโยบายการกํ า กั บดู แ ลกิ จ การ
ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 5 หมวด ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวา
ไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนใดๆ
จากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารจากบริษัทอยางไมเลือกปฏิบัติ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการ
ลงคะแนนเรื่องสําคัญๆ เปนตน ดังนี้
1.1 จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม และลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา
เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให
ผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม
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จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลว
เสร็จ โดยมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทําการ
ปกติ ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งทําใหประหยัดคาใชจาย และสามารถเดินทางไดอยางสะดวก
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 บริษัทฯ จะนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยใน
เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน พรอมกันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานกรรมการไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
โดยบริษัทฯ ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ให
สิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมได
ลงมติ
1.3 ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ และโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผู
ถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม กอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม
ในแตละวาระ และภายหลังการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูบริหารบริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจาก ผูถือหุนรายยอยจน
เปนที่พอใจของผูถือหุนทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนตนมา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนา โดยบริษัทฯ ไดแจงหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม และ
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
1.4 กรรมการทุ ก คนเข า ร ว มการประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยกรรมการที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมการชุ ด ย อ ยที่
รับผิดชอบเฉพาะเรื่องตางๆ จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของในวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย
1.5 จัดใหมี การบั นทึก ประเด็น คํา ถามคํา ตอบที่ สํา คั ญ ใหค รบถว น รวมถึ ง การบั นทึ กการชี้แ จงขั้ นตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่
ลาการประชุมพรอมเหตุผล บันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระใหถูกตองครบถวน ไวในรายงานการประชุม ซึ่ง
จะเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจนใหผูถือ
หุนที่ไมไดเขารวมประชุมสามารถรับทราบไดดวย
สําหรับในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โดยประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม มีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใชบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผล
คะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน ดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา โปรงใส สามารถตรวจสอบได
นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระจนเปน
ที่พอใจของผูถือหุน โดยไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และ
ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนา และมีการเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต
ละวาระฝนการประชุมภายในวันประชุมผานชองทางของตลาดหลักทรัพยืฯ และบนเว็บไซดของบริษัทฯ ในการประชุมมี
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน ผูสอบบัญชี เขารวมประชุม และมีที่ป รึกษาทางดา น
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กฎหมาย ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ โดยมีรายชื่อกรรมการ
ที่เขารวมประชุมดังนี้
1. คุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณธะเรศ
โปษยานนท
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. คุณนรินทร
โอภามุรธาวงศ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. คุณทองอยู
ถาวรสกุลชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน
6. คุณณลันรัตน นันทนนส
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผูอํานวยการกลุมงานขายและการตลาด
7. คุณรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ กรรมการ
8. คุณทัธนา
รอดโพธิ์ทอง
กรรมการ และกรรมการอิสระ
9. คุณปรีชา
ธรรมพิภพ
กรรมการ
10. คุณวิทูร
มโนมัยกุล
กรรมการ
11. คุณวริศรนลิน สุภาสนันท
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
โดยในการลงคะแนนในวาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการ บริ ษั ท ฯ จั ด ให มีก ารลงคะแนนเลื อ กกรรมการเป น
รายบุคคล และเพื่อ ใหสอดคลอ งกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถือ หุนประจํา ปข องสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหมีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อใหจํานวน
หุน และคะแนนเสียงมีความแนนอน บริษัทฯ จึงหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนน
จากบัตรลงคะแนนในหองประชุม บริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นดวย และไมเห็นดวยของวาระนี้ในหองประชุม
เพื่อรวบรวมไวตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงกอน เมื่อครบแลว
จึงเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวย นอกจากนี้มีการนําเสนอประวัติและวิสัยทัศนของผูที่ถูกเสนอชื่อใหที่ประชุมเลือกตั้งเขาเปน
กรรมการในรูปแบบ Power Point เปนรายบุคคลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดรับทราบ
สําหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูไดจาก “รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557” ในเว็บไซต
ของบริษัทฯ www.mangpong.co.th และชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.6 จั ด ให มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารให แ ก ผู ถื อ หุ น อย า งสม่ํ า เสมอ ผ า นช อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
สื่อสิ่งพิมพตางๆ และเว็บไซตของบริษัทฯ
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ตอผูถือหุนทุกราย
ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้
2.1 กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบบัญชี
สํา หรับกรณีที่มีความจํา เปนตอ งเสนอวาระเปนพิเศษในเรื่อ งที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนข องผูถือหุนที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย หรือขอกําหนดของบริษัทฯ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนตอไป
โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จํานวน 1 ครั้งเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน
2557 ณ หองประชุม GIZMAN Flagship Store สํานักงานใหญของบริษัทฯ
2.2 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุม
สามัญผูถือหุน โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอยางชัดเจน และประกาศใหทราบผาน
ทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน
2.3 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลว งหนา กอ นการประชุมสามั ญ ผูถือ หุน โดยกํา หนดคุณ สมบัติผูที่ไ ดรับการเสนอชื่อ หลักเกณฑแ ละขั้นตอนในการ
พิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผานคณะกรรมการ สรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ไวอยางชัดเจน และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปน
รายบุคคลดวย
อนึ่ง สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2558 คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม โดยกําหนดชวงเวลารับเรื่อง
ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 31 มกราคม 2558 และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการใหสิทธิ
ดังกลาวในปนี้ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการ
ลวงหนา
2.4 สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงอยางเทาเทียมกัน โดยการเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง เพื่อ
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื่นเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดสงเปนการ
ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

66

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

การก�ำกับดูแลกิจการ (ต่อ)
2.5 ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอน
การตัดสินใจลงคะแนนในแตละวาระการประชุม
2.6 สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกเปนแตละวาระ
เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงคะแนนไวลวงหนาแลวในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงคะแนนเสียงในหอง
ประชุม นอกจากนี้ เพื่อความโปรงใสและเทาเทียมกัน ดังนั้น หากกรรมการทานใดที่มีสวนไดสวนเสียกับการประชุมในวาระ
ใดก็จะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
ในการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมา บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเฉพาะที่มีมติไมเห็นดวย เพื่อนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดย ประธานในที่ประชุม
ไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม
2.7 เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน บริษัทฯ ไดมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และ
ผูบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และจัดสงสําเนา
รายงานดั งกลา วใหแ กบ ริษั ทฯ ในวั นเดีย วกั บวั นที่ สง รายงานตอ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บหลัก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย รวมถึ ง ห า มไม ใ ห ก รรมการ ผู บ ริ ห าร หรื อ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในเป ด เผยข อ มู ล ภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ และไมซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด หาก
ผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง
จนถึงการเลิกจาง
ทั้งนี้ในระหวางปที่ผานมา กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด โดยไมปรากฏวามี
การเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของ
ขอมูลใดๆ กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายนอกและภายใน อันไดแก
ผูถือหุน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ คูแขง สังคม รวมถึงภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พนักงาน ผูบริหารของบริษัทฯ
และบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย เปน
ปจจัยที่จะสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่สําคัญไดดังนี้
3.1 ผูถือหุน บริษัทฯ บริหารงานดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่ และดวยความซื่อสัตย โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญกับการใหสารสนเทศแกผูถือหุนโดยไม
เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีขอกําหนดหามกรรมการและผูบริหารซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนการประกาศ
2
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งบการเงิน ซึ่งในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด แมบริษัทฯ จะ อยู
ระหวางการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพย และอยูระหวางการ แกไขเหตุแหงการเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยการจัดทําแผนฟนฟูกิจการก็ตาม
2

2

2

2

3.2 ลูกคา บริษัทฯ มุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ถูกตอง
ตามกฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการใหบริการที่ดีเยี่ยม โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคา
อยางถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่
เปนความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ
2

3.3 คูคาและเจาหนี้ บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงกับคูคาและเจาหนี้อยาง
เครงครัด และดวยความซื่อสัตยสุจริต เปดโอกาสใหแกคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยอยูบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่
เปนธรรมของบริษัทฯ และคูคา
2

3.4 คูแขง เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาสงและคาปลีก บริษัทฯ จึงถือวาคูแขงเปนเสมือนผูรวมคา และ
ปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกามารยาทของการแขงขันที่ดี ไมกลาวหาคูแขงในทางมิชอบ อันเปนการกระทําโดยเจตนา
เพื่อทําลายชื่อเสียง โดยปราศจากขอมูลที่อางอิงได
2

3.5 ผูบริหารและพนักงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูใน
ตัวสินคาและพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน เปนตน บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผอนประจําป ชุดฟอรมพนักงาน เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ กิจกรรมเลี้ยง
สังสรรคอยางนอยปละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแกพนักงานสัปดาหละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง
จัดใหมีหองออกกําลังกายสําหรับพนักงาน เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทฯ ให
ผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ
คน สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทฯ และใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
จุดมุงหมายที่สําคัญคือ ตองการใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Work Life Balance)
2

3.6 สังคม บริษัทฯ มุงมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนาย
เฉพาะสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อเสริมสรางการ
เรียนรูใหแกเยาวชนและผูบริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอตั้ง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาตั้งแตตนป 2549 โดยมี
การดําเนินกิจกรรมเพื่อเปนสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนโครงการที่มูลนิธิแมงปองฯ
รวมกับสภากาชาดไทย จัดหนวยรถรับบริจาคโลหิตมาใหบริการแกผูบริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก เปนประจําทุกๆ
3 เดือน ณ Mangpong Mega Store, การดําเนินโครงการเติมฝนปนรัก เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ดวยการเลี้ยงอาหาร
กลางวันและมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ การบูรณะซอมแซมหองสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก
คนชรา การบูรณะอาคารสถานที่ราชการ ใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การหาทุนชวยเหลือสัตวพิการ เปนตน
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู โดยการจัด
กิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งในลักษณะการเปนผูนําการจัดกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณ
พื้นที่ของสํานักงานใหญ เพื่อมอบความสุขใหกับเด็กๆ และผูสนใจเขารวม รวมถึงในลักษณะการใหความสนับสนุน เชน
การรวมกับสํานักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต เปนตน
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการดําเนิน การในแตละปไวใ นรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”
3.7 การตอตานการทุจริต การคอรัปชั่น บริษัทฯ มีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองคกรบริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงาน
ทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเปนการย้ําเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริ ต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให
ความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นในระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสครั้งที่ 3
ประจําป 2555 ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดรับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องการปองกันการมีสวนเกี่ยวของ
กับคอรรัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน อยูในระดับ 1 มีนโยบาย
(Committed) อยางไรก็ดีบริษัทฯ ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวจึงไดเขารวมประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบั ติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต ซึ่งเปนโครงการโดยความรวมมือของ 8 องคกร
ชั้นนํา อันไดแก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย โดยบริษัทฯ อยูระหวางการพัฒนาสูระดับที่สูงขึ้นตอไป
3.8 การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน บริษัทฯ จัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 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 ซึ่งเรื่องรองเรียนทุกเรื่องจะ
รับรูเฉพาะในกลุมผูที่ไดรับมอบหมาย และผูเกี่ยวของเทานั้น ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับทั้งรองเรียนและคําชมเชย ในเรื่อง
การบริการของพนักงานสาขา ซึ่งฝายจัดการไดใหความสําคัญตอขอรองเรียนและคําชมเชยดังกลาว สําหรับขอรองเรียน
ฝายจัดการไดมีการตรวจสอบ และดําเนินการอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม ดวยวิธีการอบรมใหความรูเพิ่มเติม ตลอดจน
ตักเตือน ลงโทษ พนักงานที่กระทํา ความผิด สําหรับคําชมเชย ฝา ยจัดการ ก็ไดมีการชมเชยพนักงานและประกาศให
ผูเกี่ยวของทราบเพื่อเปนตัวอยางและสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งจะตองแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และผูถือหุน อยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกหามมิใหเปดเผยขอมูลใดๆ ตอสื่อมวลชนและนักวิเคราะหกอนที่จะมีการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ จะกระทําไดโดยผูที่
ไดรับมอบหมายเปนทางการ คือ นางสาวสุภาวดี ธีระพรสถานนท ผูจัดการฝายประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลกับสื่อมวลชน
นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท เลขานุการบริษัทฯ เปนผูใหขอมูลกับนักวิเคราะหและผูถือหุน
ขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก สถานการณทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โครงสรางการถือหุน โดยในสวน
ของงบการเงินไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ กอนการเปดเผยแกผูถือหุน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษา
ไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ย วกับ เรื่ อ งดั งกลา วปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง แสดงไวใ นรายงานประจํา ป ทั้ง นี้
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป
สํ า หรั บ ข อ มู ล ที่ ไ ม ใ ช ข อ มู ล ทางการเงิ น นั้ น บริ ษั ท ฯ ได เ ป ด เผยโครงสร า งเงิ น ทุ น รายการระหว า งกั น
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ คาสอบบัญชี ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําป และเปดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพของคณะกรรมการ
บทบาทหน า ที่ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ ย จํา นวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการดํา รงตํา แหนง
กรรมการ จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ”
ทั้งนี้ 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
ไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (โทร. 0-2514-7999 ตอ 5514 หรือ email : ir-mpg@mangpong.co.th) เพื่อใหบริการ
ขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป อีกดวย
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ การ
ติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน
โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้
5.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 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
5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ไดรับการแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และทุกทานเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
5.1.3 คณะกรรมการบริหารจํานวน 4 ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
5.1.4 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจํ า นวน 3 ท า น ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดย
ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน และมีกรรมการอิสระเปนประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5.2 คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ และวาระการดํารงตําแหนง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ไดกําหนด
คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
5.2.1 มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งและไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด , กฎหมาย
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5.2.2 มีความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
5.2.3 มี ป ระวั ติ ก ารทํ า งานที่ ดี ไม เ คยถู ก ถอดถอนจากการเป น กรรมการ ผู จั ด การ พนั ก งาน หรื อ
ผูมีอํานาจในการจัดการของหนวยงาน
5.2.4 มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตย สามารถทุมเท
เวลาใหบริษัทไดอยางเต็มที่ สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ
และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท
5.2.5 มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งมีระบุอยูในขอบังคับของบริษัทขอ 16
อยูแลวใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมถึงไดกําหนดคุณสมบัติข องกรรมการอิสระ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป ในหัวขอ “การสรรหากรรมการและผูบริหาร” และ “โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ” ตามลําดับ
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5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน และยังไดจัดใหบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอนอกจากนี้คณะกรรมการมีการ
กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารและฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอ โดยลาสุดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติใหมี
การปรับปรุงขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
อนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 25 ลานบาท และประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 15 ลานบาท ทั้งนี้ไม
รวมถึงรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุนตามขอกําหนดของ สํานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ
5.4 ความเปนอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญ
ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถือหุนประมาณรอยละ 43.52 อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
5.5 การแบงแยกบทบาทระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารกํ า หนดบทบาทและหน า ที่ ร ะหว า งคณะกรรมการและฝ า ยจั ด การไว อ ย า งชั ด เจน
โดยคณะกรรมการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในขณะที่ฝายจัดการมีหนา ที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีหนา ที่
เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้แมประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนบุคคลเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็มีการกําหนด
ขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไ วอยางชัดเจน ซึ่งหากเกินอํา นาจของฝายจัดการ ก็จ ะตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
5.6 เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริษัทฯ เนื่องจาก เปนผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและ
สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงดูแลใหมีการ
ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอแนะนําของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กํากับดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติตามขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ อัน
ไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ขอบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ปฏิบัติงาน
อยางถูกตองและรอบคอบ โดยคํานึงถึงสิทิของผูถือหุนและการปฏิบัติที่เปนธรรมตอผูถือหุน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับ
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ผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม ตลอดจนติดตอสื่อสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้งนางสาว วริศรนลิน สุภาสนันท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ อีก
ตําแหนงหนึ่ง
5.7 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.7.1 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนลายลักษณอักษรมา
ตั้งแตรายงานประจําป 2547 ซึ่งเปนปที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอยูเปนประจํา และมีการเผยแพรในรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
ตลอดจนเว็บไซตของบริษัทฯ
นอกจากนี้ยั งให ความสํา คัญ กับการเสริมสร า งความรู ความเขา ใจในเรื่อ งการกํา กับ ดูแ ลกิ จการ
ที่ดีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยเขารวมประชุม
อบรม สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพยเปนผูจัด ทั้งหลักสูตรที่ไมมีคา ใชจา ยและหลักสูตรที่มี
คาใชจาย โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว และไดนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนกับบริษัทฯ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ดั ง จะเห็ น ได ว า บริ ษั ท ฯ สามารถพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านจนสามารถได รั บ ความสํ า เร็ จ จากทั้ ง 2
โครงการสําคัญ คือ ไดรับการประเมินผล อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2551 และ 2552 และไดรับการประเมินผลอยูใน
เกณฑ “ดี เ ยี่ย ม” จากโครงการประเมิ นคุ ณ ภาพการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ซึ่ งจั ด โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อยางตอเนื่องมา
ตั้งแตป 2551 และไดรับการประเมินอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม+สมควรเปนตัวอยาง” ในป 2554 อยางไรก็ดีแมโครงการฯ จะ
ไมไดประเมินบริษัทฯ ที่อยูในหมวดฟนฟูกิจการมาตั้งแตป 2555 แตบริษัทฯ ก็ยังคงใหความสําคัญตอการประชุมสามัญ
ประจําป โดยไดคะแนนจากการประเมินตนเองอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเขาใหมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให
เลขานุการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
และฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ เป น ผู ดํา เนิ น การปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม โดยในป ที่ ผา นมา บริ ษั ท ฯ ได มีก าร
ปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมเปนประจําทุกเดือน
5.7.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและ
เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปน
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ผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกทานมีความรูและประสบการณ
เพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได สําหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
5.7.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจัดตั้งหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร ถือเปนการเสริมสรางระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและฝายปฏิบัติการอื่นๆ แยก
ออกจากผู ติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ ให มี ก ารถ ว งดุ ล และตรวจสอบระหว า งกั น อย า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ให
ความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
5.7.4 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปจจัยความเสี่ยง ตลอดจน
จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง และรายงานในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแลวก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึง
ความสําคัญตอนโยบายบริหารความเสี่ยง จึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดขอบเขตหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ไดมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจํ า ป ใ นหั ว ข อ “การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ” โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะมี ก ารประชุ ม และรายงานต อ
คณะกรรมการ
5.7.5 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ภารกิ จ ในการดํ า เนิ น งาน จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบริหารที่จะตองมีตอ Stakeholder ทุกสวน จึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
และไดจัดพิมพตลอดจนให ความรูแกผูที่เกี่ยวของ ใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึด
หลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
5.7.6 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่ เกี่ยวโยง
กั น และได พิ จ ารณาความเหมาะสมอย า งรอบคอบ รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปน ไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
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5.8 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปน แตไมนอยกวา 4 ครั้งตอป โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเปน
ลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานให
ความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการเปนอยางมาก สําหรับจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในปที่
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
ค า ตอบแทนกรรมการในกลุ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ข นาดรายได และผลประกอบการในระดั บ เดี ย วกั น เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตามลําดับ
5.9.2

คาตอบแทนผูบริหาร

คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนกําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดย
คณะกรรมการบริหาร จะเปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว
ทั้งนี้รายละเอียดจํานวนคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารประจําป 2557 ไดเปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริ ษัท ฯ ในหัวขอ “โครงสรา งการาจัดการ -คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร”
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติได
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไม
เกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน หรือหากสามารถกําหนดไวไมเกิน 6 ป โดยไมมีขอยกเวน ก็จะเปนการดียิ่งขึ้น
เนื่ อ งด ว ยรู ป แบบธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ นั้ น คื อ ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ที่ ต อ งการความเชี่ ย วชาญและความเข า ใจเฉพาะทาง
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไมไดมีการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ นั้นมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบาย กลยุทธ
วิสัยทัศน และการใหคําแนะนําตางๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ สามารถ
ออกจากหมวดฟนฟูกิจการและหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
ประสบความสําเร็จ แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ก็มิการเปดเผยขอมูลวันที่ที่กรรมการอิสระแตละทานไดเขาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการบริษัทฯ ในวาระปจจุบัน ไวในรายงานประจําป ไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
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อยางไรก็ตาม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่ไดกําหนดวาในการประขุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงนี้จะเปนกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด โดยบริษัทฯ ยังไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เปนการลวงหนา อยางนอย
3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จึงอาจกลาวไดวาบริษัทฯ มิไดละเลยตอการไมปฏิบัติตามขอแนะนําในเรื่อง
การกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ หากแตกรรมการอิสระก็ยังมีการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ของทุกป
บริษัทควรมีการจัดตั้ง CG Committee แมปจจุบัน บริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้ง CG Committee ขึ้น แตอยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดปฏิบัติหนาที่ในเรื่องของการสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหาร
จัด การความเสี่ ย ง และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง อย า งเป น ประจํ า ตามขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ไดรับมอบหมายจากณะกรรมการบริษัทฯ
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ความรั
บผิดชอบต
(Corporate
Social
Responsibilities : CSR)
ความรั
บผิอสัดงคม
ชอบต่
อสั
งคม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เนื่องจากตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจควบคูกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น จะสามารถสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ
ดวยเจตนารมณในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง บริษัทฯ จึงกอตั้ง ”มูลนิธิแมงปองปน
น้ําใจใหสังคม” มาตั้งแตตนป 2549 และดําเนินกิจกรรมรวมกับบริษัทฯ เพื่อเปนสาธารณประโยชน อันนําไปสูการสราง
ความเจริญกาวหนาที่กาวไปพรอมกับการมีสวนรวมในการพัฒนา และสงเสริมในดานตางๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คือ การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ
ตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เปน
แนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหครอบคลุมประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ พนักงาน คูแขง สังคมและสิ่งแวดลอม
โดยไดจัดทําขอพึงปฏิบัติจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไวใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ใชยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต
และเที่ยงธรรม
การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
กระบวนการจัดทํารายงาน
บริ ษั ท ฯ ใช แ นวทางความรั บ ผิ ดชอบตอ สั ง คมของกิจ การที่ จั ด ทํา โดยตลาดหลั ก ทรัพ ย แ ห งประเทศไทย เป น
มาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และครอบคลุม
ทุกประเด็น ซึ่งจะชว ยให บริษั ทฯ สามารถพัฒนาการดํา เนิ นกิจ กรรมดา นความรั บผิด ชอบตอ สั งคมไดค รอบคลุม และ
จุดเริ่มตนที่จะพัฒนาสูรายงานในระดับสากลตอไป
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ใชยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม และลาสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ป 2555
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมีการ
ทุจริตภายในองคกรบริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเปน
การย้ําเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกั บการตอตานการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสครั้งที่ 3 ประจําป 2555 ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการ
ทุ จ ริ ต ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุ ร กิ จ เอกชน ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.)
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของ
พนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูในตัวสินคาและพัฒนาทักษะการ
ขายแบบสัญจรอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน
เปนตน บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุด
พักผอนประจําป ชุดฟอรมพนักงาน เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคอยางนอยปละ 1 ครั้ง จัด
เลี้ยงอาหารกลางวันแกพนักงานสัปดาหละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง จัดใหมีหองออกกําลังกายสําหรับ
พนักงาน เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร บริษัทฯ ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม
กับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน
การกํ า หนดทิ ศ ทางและพั ฒ นาการทํ า งานของบริ ษั ท ฯ และให ค วามสํา คั ญ ต อ การปฏิ บั ติต ามกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อ
สุขอนามัย และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
2

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมาย
ในราคาที่สมเหตุสมผล และการใหบริการที่ดีเยี่ยม โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยางถูกตอง
ครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปนความลับ
ของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะจําหนายเฉพาะสินคาที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง และใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแก
เยาวชนและผูบริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอตั้ง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาตั้งแตตนป 2549 โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเปนสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนโครงการที่มูลนิธิแมงปองฯ รวมกับ
สภากาชาดไทย จัดหนวยรถรับบริจาคโลหิตมาใหบริการแกผูบริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก เปนประจําทุกๆ 3 เดือน
ณ Mangpong Mega Store, การดําเนินโครงการเติมฝนปนรัก เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ดวยการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ การบูรณะซอมแซมหองสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแกคนชรา การ
บูรณะอาคารสถานที่ราชการ ใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การหาทุนชวยเหลือสัตวพิการ เปนตน
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทั้งในลักษณะการเป็นผู้น�ำการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของส�ำนักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุข
ให้กบั เด็กๆ และผูส้ นใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่วมกับส�ำนักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)

วันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ เป็นพลังขับเคลือ่ นความฝันและความสุขเด็กไทย รวมทัง้ สนับสนุนให้อนาคตของชาติ “รักษาวินยั ใฝ่เรียนรู้
เพื่อปัญญา น�ำพาไทยสู่อาเซียน
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

ถวายพ่อของแผ่นดิน
มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย หน่วยรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “รวมใจ
รักภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยมีพนักงาน
บริษัท ข้าราชการ และประชาชนพร้อมใจมาร่วมบริจาคโลหิต
กันอย่างคับคั่ง
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
โบว์ลิ่งการกุศล
มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนภายใต้โครงการ “เติมฝันปันรัก 17 ตอนซื้อ
แว่นตาให้ผู้สูงอายุ” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณณลันรัตน์ นันท์นนส์ รองประธานมูลนิธิแมงป่องฯ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและ
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละรางวัล
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความมือจากผู้ใหญ่ใจดี และหลายๆหน่วยงาน ได้ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนในการมีส่วน
ร่วมช่วยเหลือสังคม ในนามมูลนิธิแมงป่องฯ รู้สึกซาบซื้ง และขอขอบคุณในความมีน�้ำใจไมตรีของทุกๆท่าน
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
สนามเด็กเล่นของหนู
ภายใต้โครงการ เติมฝันปันรัก 16 ตอนสนามเด็กเล่นของหนู เป็นกิจกรรมปรับ ซ่อมแซม และทาสีเครื่องเล่นให้แก่โรงเรียนเป้า
หมายโครงการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน จ.ชลบุรี โรงเรียนบ้านบึง จ.ราชบุรี และโรงเรียนบ้านบางกุฬา จ.เพชรบุรี
เพื่อให้เครื่องเล่นได้กลับมาเป็นสวนสนุกแก่น้องๆ นักเรียนทุกคน
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
แมงป่องมอบแว่นตา
ปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์กิซแมน บ.แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน) มอบแว่นตาให้แก่
ผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนาอินทราวาส 1 ชุมชนวัดปุรณาวาส และ ชุมชน วัดมณฑป ภายใต้โครงการ “เติมฝันปันรัก 17” เพื่อ
ช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้อย่างมีคุณภาพ มีนายพิสิฏ พูลพิพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน และ
จ.ส.อ.อัธยา ซอสุพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 33 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การตัอนรับและร่วมเป็น
เกียรติ ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนาอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชน านกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนาอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชัน
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
มอบ 50 ทุนการศึกษา
ร่วมกับ บริษัท ทีเอช โรโบติก จ�ำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในพื้นที่การศึกษาเขต 2 จ. สระแก้ว จ�ำนวน 5
โรงเรียน 1.โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 2.โรงเรียนทับทิมสยาม 03 3.โรงเรียนบ้านทัพไทย 4.โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 5.โรงเรียนหนองบัว
สันติสุข จ�ำนวน 5 โรงเรียน รวม 50 ทุน ภายใต้โครงการ “แมงป่องเติมฝันปันรัก 19” โดยมีนายอัมพล หันทยุง รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ร่วมมอบทุนและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

84

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
ยิ้มสวยฟันใส
มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับ บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ภายใต้โครงการ “เติมฝันปันรัก
18 ตอนยิ้มสวยฟันใส” จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและทักษะการแปรงฟันอย่างถูกวิธี พร้อมมอบชุดแปรงสีฟันจอร์แดน
ให้แก่น้องๆนักเรียน ในสถานศึกษา รร.จิราภรณ์เนอสเซอรี่/ รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์/ รร.ปราโมทวิทยา และรร.ไตรรัตน์เนอสเซอรี่
ในนามมูลนิธแิ มงป่องฯ ขอขอบคุณและรูส้ กึ ซาบซึง้ ใจ ทีม่ ผี ใู้ หญ่ใจดีหลายๆท่านร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้สำ� เร็จลุลว่ ง
ตามเป้าหมายที่วางไว้
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
พาน้องๆ ทัศนศึกษานอกสถานที่
ภายใต้โครงการ “หนุนใจ” แก่เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยทีมงานและครูพี่เลี้ยงได้พาน้องๆ ไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสุข ความสนุกและผ่อนคลาย ในสวนสนุก “SIAM PARK”
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

มอบของขวัญวันเด็ก
มอบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดีวีดี
เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2557 ให้แก่ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่
วังทองหลาง และหน่วยงานอื่นๆ

มอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท
ให้แก่
นายสราวุธ วัชรพล
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ

แมงป่องมอบสื่อการเรียนรู้
มอบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดีวีดี
เพือ่ เป็นสือ่ กลางความรูท้ ชี่ ว่ ยเปิดโลกทัศน์ดา้ น
ความคิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้แก่ นาย
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธาน กก.มูลนิธิ เมเจอร์
แคร์ ในกิจกรรม “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ”
ภายใต้โครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้”
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คณะกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการ
และผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผูบริหารดังตอไปนี้

ประธานกรรมการบริหาร (56 ป)
- ปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโทกิตติมศักดิ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร) รุน 3
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- 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
- ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
รอยละ 43.52 (รวมการถือหุนของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (56 ป)
- 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
- ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เหมืองแรโปแตสอาเซียน จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
ไมมี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

0

การถือหุน

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ

กรรมการตรวจสอบ (55 ป)
- MBA in Finance
University of Chicago, USA
- Bs.in MIS
Syracuse University, USA
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผูชวยผูจัดการใหญ สายวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
ไมมี

การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
กรรมการตรวจสอบ (อายุ 51 ป)
- 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
- CEO
Marsh PB Co.,Ltd.
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
ไมมี

นายธะเรศ โปษยานนท
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน

กรรมการอิสระ (อายุ 61 ป)
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอิสระ
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.19 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

กรรมการ (อายุ 59 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
รอยละ 1.28 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นายวิทูร มโนมัยกุล
การศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
กรรมการ (อายุ 62 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 กลุมธุรกิจบันเทิงและการสื่อสาร
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
- กรรมการประชาสัมพันธ
สถาบันพระปกเกลา
- กรรมการบริหาร
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
- ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จํากัด
- กรรมการ
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
ไมมี

นายปรีชา ธรรมพิภพ
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
กรรมการ (อายุ 48 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 0.005 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นางสาวรชยาทิพย วิจิตรเวชการบุญ
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

กรรมการบริหาร (อายุ 48 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- กรรมการบริหาร และผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.003 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นางทองอยู ถาวรสกุลชัย
การศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

กรรมการบริหาร (อายุ 42 ป)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certificate Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการสํานักกรรมการ
และเลขานุการบริษัทฯ*
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.006 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

การถือหุน
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
กรรมการบริหาร (อายุ 31 ป)
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตรการจัดการ (MABE)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Finance for The Boss
สมาคมเดอะบอสส
- Mini MBA
กลุมเซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Sustaining Family Business
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
- K-SMEs
ธนาคารกสิกรไทย
- SME Advance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Digital Marketing / Mini MBA
มหาวิทยาลัยเนชั่น
- หลักสูตรเครือขายนักอุตสาหกรรมรุนใหม YOUNG-FTI
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- Finance Analysis for Business Strategy Planning
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)
- การพัฒนาโครงการสําหรับโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กมาก
บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- Director Certificate Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการกลุมงานขายและการตลาด
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
รอยละ 43.52 (รวมการถือหุนของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

นางสาวณลันรัตน นันทนนส
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน

นางกนกธิป สาครวาสี
การศึกษา

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน (อายุ 42 ป)
- ปริญญาตรี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
รอยละ 0.00 (1,000 หุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

ตําแหนงปจจุบัน
การถือหุน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ (และบริษัทยอย) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปท่ีจัดทําขึ้น เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาไดแสดงฐานะทางการเงิน รายไดและคาใชจาย และกระแสเงินสดรวม เปนจริงและสมเหตุสมผล โดยได
จัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งการปองกันทุจริตและ
การดํ า เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ โดยในการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ได มี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กใช น โยบายบั ญ ชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งไดมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) (และบริษัทยอย) ในรายงานผูสอบบัญชี
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว

(นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร)
ประธานกรรมการ
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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 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับความรวมมือจากกรรมการอิสระ
ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถูกตอง เชื่อถือได
ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนา ที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ
โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเปนการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหาร
ระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน และผูตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝาย
บริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมรวมกับกรรมการบริหาร 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น ประจํ า ป 2557 ของบริ ษั ท ฯ ก อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
งบการเงินของบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูล
ที่สําคัญในงบการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําป เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการ
ปรับปรุงตางๆ ที่กระทบตองบการเงินที่เปนสาระสําคัญ
2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส รวมถึงการปฏิบัติ
ตามขอบังคับของบริษัท ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เปนประจําทุกป และสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
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3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม มีการตั้งเปาหมายการทํางาน
อยางรอบคอบ วัดผลได และมีการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดําเนินงานตางจากเปาหมายที่
กํา หนดไว ใหความสํา คัญ กับการปรับปรุงแกไ ขเมื่อ พบความเสี่ยงที่เปนจุดออ นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังไดกํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ เพื่อดูแลปองกันทรัพยสิน
ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใชในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อยางเพียงพอ โปรงใส และ
เชื่อถือได โดยมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจําป และทบทวนแผนงาน ตลอดจน
ติดตามการปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบภายในเสนอ โดยในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไมพบความเสี่ยงที่
เปนนัยสําคัญ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขตหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า งาน
ตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาคัดเลือกผูที่มี
คุณ สมบัติถูกตอ ง ครบถวน อยางรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดแ ตงตั้งนายกันตพ จน เจริญ ภัทรปรีดา
ใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน แทนรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน
ที่ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากเคยเขารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดาน
ตรวจสอบภายใน และมีประสบการณในการทํางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเขาใจในกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
4. สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า ไม พ บประเด็ น ที่ เ ป น
สาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับที่เกี่ยวของ
5. การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2558
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญ
ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2558 ให แ ต ง ตั้ ง นางเกษรี ณรงค เ ดช ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 76 หรื อ นางณั ฐ สรั ค ร
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 เนื่องจากเปนสํานักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีเสมอมา และเพื่อใหการสอบบัญชีเปนไป
อยางตอเนื่อง
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6. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลทุกรายการอยางถูกตองครบถวน และ
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู ถื อ หุ น ก อ นทํ า รายการแล ว เพื่ อ ให มั่ น ใจว า รายการดั ง กล า วได ดํ า เนิ น การอย า ง
สมเหตุสมผลและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทาง
การเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล
มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไมพบรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เขารวมประชุม
ดวย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และ
อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดทําและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข อ มู ล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี
บุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน

หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแตงตั้งให
นายกันตพจน เจริญภัทรปรีดา ใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน เนื่องจากเคยเขารับการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก Beginner Track IIAT : การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบภายในมือใหม สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย : The Institute of Internal
Auditiors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณในการทํางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเขาใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้การพิจารณา และอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คาตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอยางถี่ถวน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน
แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
ในป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง 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 (เกาแสนแปดหมื่นหาพันบาท
ถวน) และมีคาสอบบัญชีสวนเพิ่มในการยื่นขอใหหลักทรัพยของบริษัทฯ กลับเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) สําหรับคาบริการอื่น (Non Audit Services Fee)
ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่น จาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไมมีการควบรวม
กิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ
หรือ ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยาง
อิสระ
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ค�ำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�ำเนินงาน
วิเคราะหฐานะทางการเงินจากผลการดําเนินงานประจําป 2557

ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจําหนายจํานวน 38 สาขาทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมีสาขาและจุด
จําหนายรวม 37 สาขา โดยในป 2557 มีการปดสาขาเนื่องจากผลประกอบการไมดีลง จํานวน 2 สาขา และเปดสาขาใหม
จํานวน 3 สาขา บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายสาขาใหมๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได
ดําเนินการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารใหอยูในระดับที่สามารถควบคุมได รวมถึงการบริหาร Shop แมงปอง ที่มีอยู
ทั่ว ประเทศใหแ ข็ง แกรงยิ่ งขึ้น ดว ยการจํา หนา ยสินคา ทุกประเภท ทั้งภาพยนตรแ ละเพลง ทั้ง ไทยและเทศ จากทุกคา ย
ตลอดจนกําหนดนโยบายการจัดหาลิขสิทธิ์ใหม โดยจะคัดสรรเฉพาะลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพที่ไดรับความนิยมจากผูผลิตที่มีคุณภาพ
และคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในแตละเรื่องเปนหลัก สําหรับหมวดเพลงสากล MAXX MUSIC ในสังกัดของบริษัทฯ
ก็มีการผลิตอัลบั้มใหม วางจําหนายเพื่อรองรับเทศกาลตางๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป นอกจากนี้ในปที่ผานมาบริษัทฯ เพิ่ม
ความหลากหลายในผลิตภัณฑเพลง โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่นําเพลงที่ไดรับความนิยมมาทําดนตรีแนวใหม และ
บันทึกเสียงคุณภาพระดับ 24-Bit มาผลิตและจําหนายในรูปแบบซีดีแผนทอง ภายใตตราสินคา HARMONIC ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว แมจะสามารถดํารงผลประกอบการของบริษัทฯ ได แตตองยอมรับ
วาอาจจะเปนในลักษณะถดถอยในระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยังคงมีอยูอยาง
ตอเนื่อง
ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะมุงเนนรักษาจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ จากการดําเนินธุรกิจบริหารรานคาปลีกมาตั้งแตเริ่มตน
ธุรกิจ ซึ่งเปนระยะเวลายาวนานกวา 35 ป จึงมีความชํานาญและถือเปนจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงมีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสูการจําหนายสินคาในกลุมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และสามารถสรางผลประกอบการที่ดีใหแก
บริษัทฯ ได อันไดแก สินคาในกลุมไลฟสไตลเทคโนโลยี ภายใตแบรนด “GIZMAN” โดยเริ่มอยางเต็มรูปแบบตั้งแตปลายไตร
มาส 1 ป 2557 และสินคาในกลุมเครื่องสําอางเวชสําอาง ภายใตแบรนด “STARDUST” ซึ่งไดเริ่มดําเนินการในชวงปลายไตร
มาสที่ 4 ป 2557
(1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
รายได
รายไดจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต
รายไดจากการจําหนายสินคาแผนบลูเรย ดิสก ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง แผนเสียง Vinyl ในป 2557 เทากับ 357.67
ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวน 103.28 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 22.41 ซึ่งนอกเหนือจากสาเหตุจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีปจจัยจากหลายดาน ทั้งภาคการสงออกที่ยังมีปริมาณลดลง ภาคการทองเที่ยวที่ลดลงเปนอยางมากจาก
ความไมเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวที่มีตอการเมืองภายในประเทศ รวมถึงสินคาอุปโภคบริโภคที่ปรับขึ้นราคาตามตนทุนที่สูงขึ้นแลว
ฝายจัดการวิเคราะหวาเกิดจากความนิยมในตัวสินคาประเภทโฮมเอนเตอรเทนเมนตของผูบริโภคมีจํานวนลดลง ซึ่งในป 2557
การจําหนายสินคาในกลุมดังกลาวยังคงเปนรายไดหลักของบริษัทฯ จึงมีผลทําใหรายไดจากการขายของบริษัทฯ ลดลง
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ค�ำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�ำเนินงาน (ต่อ)
รายไดจากธุรกิจไลฟสไตล-เทคโนโลยี
รายไดจากการจําหนายสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตล ในป 2557 เทากับ 40.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 35.84 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 714.87
รายไดอื่น
รายไดอื่นลดลงจาก 81.78 ลานบาทในป 2556 เปน 15.60 ลานบาทในป 2557 ลดลง 66.18 ลานบาท หรือ คิดเปนอัตรา
การลดลงรอยละ 80.93 เนื่องจากในป 2556 บริษัทฯไดชําระหนี้ตามขอตกลงตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารจึงได
ปลดภาระและคืนหลักประกันแกบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ ไดรับรูการยกหนี้จําหนวน 66.11 ลานบาท
รายไดรวม
จากรายไดดังกลาวขางตนทําใหบริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2557 เทากับ 423.08 ลานบาท

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการคาลิขสิทธิ์ตัดจายใหม โดยแสดงรายการเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย แทนการแสดงเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร ดังที่เคยปฏิบัติ ทําใหตนทุนขายในป 2557 เทากับ 243.50 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 59.76 ของรายไดจากการขาย เปรียบเทียบกับป 2556 มีสัดสวนเทากับรอยละ 62.32
จากความสามารถในการสรางรายไดทั้งสินคาที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และของคูคา สงผลใหกําไรขั้นตนในป 2557
เทากับ 163.99 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 40.24 ของรายไดจากการขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย และบริหาร ในป 2557 เทากับ 170.28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40.25 ของรายไดรวม ทั้งนี้
คาใชจายดังกลาวลดลงจากป 2556 เทากับ 9.37 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 5.21 อันเปนผลมาจากการ
บริหารคาเชา , คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาตอบแทนจากการขาย ลดลง สงผลใหคาใชจายของบริษัท ฯ ลดลงดังกลาว
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA)
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและ คาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในป 2557 เทากับ 35.28 ลานบาท หรือคิด
เปน EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ตอรายไดรวม) รอยละ 8.34
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน 0.08 ลบ.ลดลงจากปกอน 0.18 ลบ. คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 68.64 อันเปนผลมาจากไตรมาส
หนึ่ง ป 2556 บริษัทฯไดชําระหนี้ตามขอตกลงตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เสร็จสิ้น สงผลใหตนทุนทางการเงินลดลง
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รายงานประจ�ำปี 2557

ค�ำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลด�ำเนินงาน (ต่อ)
คาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องภาษีเงินไดมาใช ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน สงผลใหบริษัทฯ มีภาษีเงินไดในป 2557 เทากับ 2.75 ลาน
บาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการดําเนินงานในชวงป 2557 มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดเทากับ 6.47 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ
รอยละ 1.53 ของรายไดรวม
(2) สถานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ 382.16
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเทากับ 371.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.81 ลานบาท อันเปนผลมากจากการ
เพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ 26.55 ลานบาท เนื่องจากสินคาธุรกิจไลฟสไตล-เทคโนโลยี มีมูลคาตอหนวยสูงกวาธุรกิจโฮมเอนเตอร
เทนเมนต
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เทากับ 180.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเทากับ
172.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.95 ลานบาท อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นองเจาหนี้การคา , ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน และ
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนนที่ลดลง เนื่องจากการตัดคะแนนที่หมดอายุ
สวนของผูถือหุน
จากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เทากับ 202.11
ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน (1,114.88) ลานบาท
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รายงานของผูส อบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
(1) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
(2) ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
(3) ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขา พเจ า เปน ผูรับผิ ดชอบในการแสดงความเห็นต อ งบการเงิ นดังกลา วจากผลการตรวจสอบของขา พเจา ซึ่ งขา พเจา ได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว
ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนํา เสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
(4) ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3885

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

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

4

23,904,766.66
70,997,846.78

23,405,560.88
66,628,127.96

22,273,425.32
70,997,846.78

5

15,434,444.86

8,874,697.00

15,434,444.86

3.1
6
7

14,780,686.70
9,992,667.38
88,843,735.13
1,106,157.91
225,060,305.42

4,137,157.65
115,394,698.24
5,182,186.17
223,622,427.90

369.15
8,948,093.81
88,843,735.13
1,106,157.91
207,604,072.96

3.2
8
9
10.2

280,276,960.06
37,003,972.73
14,475,435.32
10,744,504.66

34,238,960.44
14,570,559.80
8,860,478.70

32,219,687.61
14,475,435.32
10,744,504.66

11 , 19.1

80,086,916.83

70,326,255.99

80,086,916.83

3.3

39,298,959.49
1,653,643.78
2,131,799.82
465,672,192.69
690,732,498.11

5,390,163.39
21,175,389.22
1,814,904.72
2,160,620.57
158,537,332.83
382,159,760.73

5,390,163.39
17,041,032.49
1,653,643.78
2,131,799.82
163,743,183.90
371,347,256.86

4 , 19.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
เจาหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

19.2
3.4
3.5
12
13

ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14
10.2
16
17

106

-

-

1,202,211.92
136,808,206.92
322,029.29
12,491,602.12
1,626,968.10

274,329.52
149,344,696.82
316,171.89
9,377,419.69
533,674.64

1,202,211.92
136,808,206.92
886,309.97
9,079,676.83
586,950.68

104,418.94
2,179,119.21
154,734,556.50

2,734,116.78
162,580,409.34

2,156,594.68
150,719,951.00

2,125,879.03
686,176.28
3,001,679.00
13,006,186.60
6,394,706.56
25,214,627.47
179,949,183.97

652,789.37
9,208,203.00
3,434,625.60
4,170,424.23
17,466,042.20
180,046,451.54

533,674.64
686,176.28
3,001,679.00
13,006,186.60
4,156,232.36
21,383,948.88
172,103,899.88
…/2

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

-

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ จํานวน 3,311,880,336 หุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
- หุนสามัญ จํานวน 877,751,185 หุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

18

3,311,880,336.00

3,311,880,336.00

3,311,880,336.00

18

877,751,185.00
415,518,832.52

877,751,185.00
415,518,832.52

877,751,185.00
415,518,832.52

23,724,561.84
23,724,561.84
23,724,561.84
(1,117,751,222.38) (1,114,881,270.17) (1,117,751,222.38)
199,243,356.98
202,113,309.19
199,243,356.98
311,539,957.16
510,783,314.14
202,113,309.19
199,243,356.98
690,732,498.11
382,159,760.73
371,347,256.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

107

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขาย สุทธิ
รายไดอื่น
รายไดคาเชา
รายไดคาบัตรสมาชิก
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
อื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

15
3.6
23
23
3.6
10.3

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

463,048,414.75

407,484,823.95

463,048,414.75

16,611,929.96
3,217,127.70
374,531.19
66,114,520.02
10,572,927.49
559,939,451.11

9,508,107.78
2,397,477.11
100,057.91
3,593,864.38
423,084,331.13

9,076,895.29
3,217,127.70
374,531.19
66,114,520.02
3,002,106.42
544,833,595.37

288,577,060.62
120,210,827.39
70,663,490.08
545,397.73
479,996,775.82
79,942,675.29
3,754,495.44
76,188,179.85

243,497,413.59
112,647,950.73
57,630,423.23
81,857.32
413,857,644.87
9,226,686.26
2,751,858.05
6,474,828.21

288,577,060.62
120,210,827.39
59,433,659.33
261,056.52
468,482,603.86
76,350,991.51
2,811,141.14
73,539,850.37

73,539,850.37

6,474,828.21

73,539,850.37

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

2,648,329.48

6,474,828.21

73,539,850.37

0.089

0.007

0.089

824,386,314

877,751,185

824,386,314

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

-

76,188,179.85
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
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-

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

2556

2557

76,188,179.85

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 16
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
10.4
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

-

6,474,828.21

(4,506,095.00)
901,219.00
(3,604,876.00)

2556

73,539,850.37

-

76,188,179.85

2,869,952.21

73,539,850.37

73,539,850.37
2,648,329.48
76,188,179.85

2,869,952.21
2,869,952.21

73,539,850.37
73,539,850.37

18

หมายเหตุ

(1,191,291,072.75)

463,766,143.00
73,539,850.37
199,243,356.98

(338,062,636.39)

2,648,329.48
311,539,957.16

308,891,627.68

463,766,143.00
76,188,179.85
510,783,314.14

(29,171,008.71)

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
23,724,561.84

73,539,850.37
(1,117,751,222.38)

สวนไดเสีย
ที่ไมมี
อํานาจ
ควบคุม
415,518,832.52

23,724,561.84

รวมสวนของ
ผูถือหุนบริษัทใหญ

413,985,042.00

415,518,832.52

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

463,766,143.00
877,751,185.00

และชําระแลว

บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนที่ออก
สวนเกิน
จัดสรร
มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

รายงานของผู
้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
เพิ่มทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู
้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
ผลกําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

รวม
สวนของผูถือหุน

(338,062,636.39)

ทุนที่ออก
และชําระแลว

-

463,766,143.00
73,539,850.37

หมายเหตุ

(1,191,291,072.75)

-

199,243,356.98

23,724,561.84

73,539,850.37

-

415,518,832.52

(1,117,751,222.38)

413,985,042.00

23,724,561.84

18

463,766,143.00
-

415,518,832.52

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
เพิ่มทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

877,751,185.00

199,243,356.98

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

2,869,952.21

(1,117,751,222.38)

(3,604,876.00)

23,724,561.84
-

6,474,828.21

415,518,832.52
-

23,724,561.84

202,113,309.19

877,751,185.00
-

415,518,832.52

3,604,876.00
-

877,751,185.00

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

(3,604,876.00)
(1,114,881,270.17)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
- คณิตศาสตรประกันภัยไปยังกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

111

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) สําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย
ปรับปรุงคาเผื่อสินคาลาสมัย
คาเสื่อมราคา
คาสิทธิการเชาตัดจําหนาย
คาสิทธิสะสมคะแนน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาลิขสิทธิ์ตัดจําหนาย

7
8
11
17
16
9

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ
ขาดทุน(กําไร)จากการปรับโครงสรางหนี้
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน
คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี
ลูกหนี้การคา ลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
- เงินประกันและมัดจํา - กิจการอื่น
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
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8
8
15

76,188,179.85

6,474,828.21

73,539,850.37

273,500.54
460,192.61
(2,722,951.93)
12,206,218.36
9,916,173.33
3,115,308.40
841,981.00
14,961,520.27

407,330.96
2,216,579.17
10,747,047.16
9,760,660.84
(9,571,561.00)
1,700,429.00
12,206,394.80

273,500.54
297,597.20
(2,722,951.93)
10,396,546.48
9,916,173.33
3,115,308.40
841,981.00
14,961,520.27

(374,531.19)
325,278.59
(66,114,520.02)
545,397.73
943,354.30
2,811,141.14
(503,755.20)
(2,008,309.04)
37,080,187.14
2,421,853.65

(100,057.91)
226,182.54
81,857.32
2,751,858.05
1,419,560.94
4,811,305.31
(28,767,542.28)
(4,076,213.45)

(374,531.19)
325,278.59
(66,114,520.02)
261,056.52
2,811,141.14
(503,755.20)
5,751,155.44
37,080,187.14
2,421,853.65

(108,123.42)
(34,416.24)
(830,959.14)
(58,022,674.55)
(384,291.35)
69,807.74
(2,057,475.17)
555,068.97
29,553,156.37
(559,131.91)
(1,529,730.17)
27,464,294.29

(2,265,356.73)
(28,820.75)
(927,882.40)
12,536,489.90
(570,138.08)
297,742.86
577,522.10
14,191.87
19,922,408.43
(81,857.32)
(568,406.71)
19,272,144.40

33,976.58
(34,416.24)
(830,959.14)
(58,022,674.55)
(6,206,538.44)
(591,034.72)
(2,042,164.34)
(358,931.03)
24,224,649.85
(274,790.70)
(581,972.83)
23,367,886.32
…/2

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ต่อ)
-2บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จาย) จากการถอน(ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
ซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนาย อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อขยายสิทธิการซื้อทรัพย
เงินสดจายเพื่อมัดจําสิทธิการเชา
ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขายหุนสามัญเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
จายเงินกูยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาว-บุคคลที่เกี่ยวของกัน
จายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

8
8
15
21.2
9

18
15, 19.1
14

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
กิจกรรมที่ไมกระทบเงินสด
ทุนชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เงินกูระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ทุนชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้ดอกเบี้ยคางจายจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรเพิ่มขึ้นจากการหักหนี้
ลูกหนี้การคาลดลงจากการชําระหนี้ดวยลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร

(70,997,846.78)
(4,359,127.79)
401,940.17
(21,835,000.00)
(3,906,000.00)
(13,075,738.79)
(113,771,773.19)

4,369,718.82
(13,131,629.93)
239,185.31
(1,869,000.00)
(7,161,332.36)
(17,553,058.16)

(70,997,846.78)
(2,790,267.92)
401,940.17
(3,906,000.00)
(13,075,738.79)
(90,367,913.32)

110,404,787.00
(1,879,498.39)
(52,746,847.44)
22,000,000.00
(1,831,486.88)
75,946,954.29

(586,950.68)
(586,950.68)

110,404,787.00
(1,879,498.39)
(52,746,847.44)
(533,637.95)
55,244,803.22

(10,360,524.61)
34,265,291.27
23,904,766.66

1,132,135.56
22,273,425.32
23,405,560.88

(11,755,223.78)
34,028,649.10
22,273,425.32

345,526,960.00
7,834,396.00

5,140,186.92
5,140,186.92

345,526,960.00
7,834,396.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิปนระกอบงบการเงิน
บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(ชื่อเดิม : บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533 และไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 59
ซอยลาดพราว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดจดทะเบียน
ตอกระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2556 ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนายโสตทัศนะวัสดุ
อุปกรณทุกชนิด เปนผูถือลิขสิทธิ์การใหเชาและจัดจําหนายเพลง และภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี ดีวีดี บลูเรย และอื่นๆ
1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิน ฉบับภาษาอัง กฤษ จัดทําขึ้น จากงบการเงิน ที่เปน ภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยง กัน หรือ มีก ารตีความในสองภาษา
แตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก
1.2.1 เนื่องจากความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ในเรื่องอํานาจควบคุมเปลี่ยนแปลงลดลง ประกอบกับสัดสวน
รายการธุรกิจที่บริษัทฯ เชาพื้นที่จาก บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ลดนอยลงอยางมาก ผูบริหารของบริษัทฯ จึงไดจัดประเภท
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ซึ่งเดิมจัดเปนบริษัทยอย (ภายใตอํานาจควบคุมเดียวกัน) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน และไมนํางบการเงินของ
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป
1.2.2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท โซเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศไทย เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องสําอางและเวชสําอาง ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท มูลคาหุนละ 10 บาท
จํานวนหุนสามัญ 5 แสนหุน โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.10
กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือ
เดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้

บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่น อินดัสตรี้ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

ใหเชาอาคาร และคลังสินคา

ผูถือหุนและ
กรรมการรวมกัน

-

-

รับจางผลิตแผน ซีดี ดีวีดี

ผูถือหุนและ
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน *

-

-

-

-

ผูถือหุนและกรรมการ
ผูถือหุนและกรรมการ
ผูถือหุน

-

-

บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด
จําหนายลิขสิทธิ์ ดีวีดี บลูเลย
(เดิมชื่อ บริษัท เอสที แกรนด คอรปอเรชั่น จํากัด)
และจําหนาย ดีวีดี บลูเลย
* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไมมีรายการคา และถือหุนอยางมีนัยสําคัญแลว บริษัทฯ จึงไมจัดเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
นางณลันรัตน นันทนนส
นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ

-
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1.3 การพนจากเหตุแหงการอาจถูกเพิกถอน
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศใหหลักทรัพยของ บริษัทฯ พนเหตุอาจถูกเพิกถอน และใหเริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป
1.4. การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางงวดบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใช
ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได
ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา
ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได
ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหนุ เปนเกณฑ
ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา
ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในงวดปจจุบัน ไมมีผลกระทบตองบการเงินที่มนี ัยสําคัญ

115

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางปจนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
ปที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินคาคงเหลือ

2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด

2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

2558

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญากอสราง

2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได

2558

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชา

2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได

2558

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

2558

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

2558

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
2558

เงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

2558

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2558

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน

2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา

2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

2558

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรตอหุน

2558

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล

2558
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

2558

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

2558

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

2558

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ

2558

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย

2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก

2558

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

2558

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

2558

ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน

2558

ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

2558

ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม

2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

2558
2558

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน

2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

2558

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

2558
2558

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
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ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ

2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

2558

ฉบับที่ 14 เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

2558

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

2558

ฉบับที่ 20 เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

2558

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1,ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับ
ที่ 16, ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 8 จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังนี้;
2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
บริษัทฯ บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายได
จากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
2.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณขึ้นนี้ ไดจากการ
วิเคราะหสถานะของหนี้ในปจจุบัน
2.3 สินคาคงเหลือ
สินคาเพื่อขาย
สินคาคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
บริษัทฯ ประมาณมูลคาสินคาที่คาดวาจะลาสมัยเปนคาใชจาย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและความนิยมของผูบริโภค
วัตถุดิบ
วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
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2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพยสินรายการอื่น แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
ป
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
10 – 20
เครื่องจักรและอุปกรณ
5
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
5
ยานพาหนะ
5
2.5 สิทธิการเชา
สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเชาตัดจายสะสม
สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯ บันทึกคาลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญาแตไมเกิน 3 ป โดยวิธี
ผลรวมจํานวนป (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจํานวนเดือนเปนฐานในการคํานวณการตัดจายเปนรายเดือน
2.7 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาใชกอนกําหนด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัดจาย
ลิขสิทธิ์ซึ่งเปนรายจายหลักในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน ทําใหมีผลแตกตางชั่วคราวจากระยะเวลาเปนจํานวนที่มีสาระสําคัญ ซึ่งการ
นํามาตรฐานดังกลาวมาใชจะขจัดผลแตกตางดังกลาว และสงผลใหการนําเสนองบการเงินสะทอนภาพที่เปนจริงไดตลอดเวลา โดยบันทึก
รับรูผลแตกตางชั่วคราวของราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2.8 รายไดคาลิขสิทธิ์รอรับรู
บริษัทฯ บันทึกรายรับคาลิขสิทธิ์เปนรายไดทั้งจํานวนในกรณีที่บริษัทไดรับเงินครบถวนและไมมีภาระผูกพันในการใหบริการใด ๆ ในอนาคต
สําหรับรายรับคาลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันในการใหบริการในอนาคตจะบันทึกเปนรายไดรอรับรูและรับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุของสัญญา
2.9 รายการบัญชีทเี่ ปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสินและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปนเงินบาทโดยอัตรา แลกเปลี่ยนที่
ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขาย ณ วันที่ในงบดุลตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวไดรวมอยูในงบ
กําไรขาดทุนแลว
2.10 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่
เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
บริษัทฯ รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่
เกิดรายการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
2.11 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิกโดยเมื่อลูกคาที่มีบัตรสมาชิกซื้อสินคาจะไดรับคะแนนเพื่อสะสมซึ่งนําไปคํานวณเปน
มูลคาเงินบาทตามอัตราที่บริษัทฯ กําหนดมูลคาเงินบาทที่คํานวณไดสามารถนําไปใชแทนเงินสดในการซื้อสินคาครั้งตอๆ ไป
บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินของคะแนนสะสมดังกลาวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนํายอดที่ประมาณเพิ่มขึ้นแตละครั้งไป
แสดงหักจากยอดขายที่บริษัทฯ ใหคะแนนสะสมและบันทึกจํานวนเงิน (มูลคายุติธรรม) ที่คํานวณจากคะแนนสะสมเปนรายไดจากการขาย
เมื่อลูกคานําคะแนนสะสมมาใชชําระราคาสินคา
2.12 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบั ญชี ที่รับรองทั่วไป ฝ ายบริห ารอาจต องใช ดุล ยพิ นิจและการประมาณการผลกระทบของ
เหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ งบ
การเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
2.13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี
3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตามราคาตลาดทั่วไป
หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคาที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งแสดงรวมเปนสวนหนึ่ง
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
สินทรัพย
3.1 ลูกหนี้อื่น
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
คาน้ําประปาคางรับ – บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
369.15
ดอกเบี้ยคางรับ – ผูถือหุนของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด
14,780,686.70
รวม
14,780,686.70
369.15
3.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงินรวม มีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวน 280,276,960.06 บาท เปนจํานวนเงินที่
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด ใหผูถือหุนของ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด กูยืม กําหนดชําระคืนในป 2558 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 2.5 ตอป
3.3 เงินประกันและมัดจํา

เงินมัดจําคาเชา – บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
รวม
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
-
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บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
5,390,163.39
5,390,163.39
5,390,163.39
5,390,163.39

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หนี้สิน
3.4 เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่น อินดัสตรี้ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
1,202,211.92
1,202,211.92

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
274,329.52
1,202,211.92
274,329.52
1,202,211.92

3.5 เจาหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
322,029.29
322,029.29

คาเชาคางจาย - บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
เจาหนี้เงินทดรองจาย - กรรมการบริษัทฯ
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
153,713.21
564,280.68
162,458.68
322,029.29
316,171.89
886,309.97

3.6 รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด
รายไดอื่น – คาน้ําประปา
4,142.79
คาใชจายบริหาร-คาเชาและภาษีโรงเรือน
1,190,690.18
1,764,280.68
บริษัท เจเนอรัล เรคคอรดฯ - ซื้อสินคา
2,389,778.51 1,681,091.52
2,389,778.51
3.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ :
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
ผลประโยชนระยะสั้น
10,701,300.00
9,488,850.00
8,175,580.00
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
149,334.00
530,095.00
149,334.00
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม
10,850,634.00
10,018,945.00
8,324,914.00
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นโยบายการคิด
ตนทุนระหวางกัน

ราคาตาม
ราคาตาม
ราคาตลาด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

2,397,509.48

7,804,661.98

2,397,509.48

23,639,057.00

17,761,519.47

22,007,715.66

26,036,566.48

25,566,181.45

24,405,225.14

หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

(2,131,799.82)

(2,160,620.57)

(2,131,799.82)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

23,904,766.66

23,405,560.88

22,273,425.32

เงินสด
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
รวม

5. ลูกหนี้การคา สุทธิ
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น

36,886,299.36

21,374,697.00

36,886,299.36

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(21,451,854.50

(12,500,000.00)

(21,451,854.50)

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น สุทธิ

15,434,444.86

8,874,697.00

15,434,444.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

10,534,192.94

5,446,449.85

10,534,192.94

- เกินกําหนดชําระ 0 - 3 เดือน

3,538,807.15

3,360,968.99

3,538,807.15

- เกินกําหนดชําระ 4 - 6 เดือน

197,423.47

64,140.00

197,423.47

- เกินกําหนดชําระ 7 - 12 เดือน

-

3,138.16

-

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น
- ยังไมถึงกําหนดชําระ

- เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา – กิจการอื่น สุทธิ
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22,615,875.80

12,500,000.00

22,615,875.80

36,886,299.36

21,374,697.00

36,886,299.36

(21,451,854.50)

(12,500,000.00)

(21,451,854.50)

15,434,444.86

8,874,697.00

15,434,444.86
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ยอดคงเหลือตนป
21,451,854.50
28,195,340.25
เปลี่ยนแปลงในระหวางป
(8,951,854.50)
(6,743,485.75)
ยอดคงเหลือสิ้นป
12,500,000.00
21,451,854.50
6. ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
5,549,107.57
3,688,864.23
754,695.58
9,992,667.38

รายไดคางรับ
คาใชจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
2,374,386.50
4,624,375.73
1,523,795.97
3,575,262.50
238,975.18
748,455.58
4,137,157.65
8,948,093.81

7. สินคาคงเหลือ สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
85,234,448.85
6,304,343.01
91,538,791.86
(2,695,056.73)
88,843,735.13

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
รวม
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ สุทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
114,847,628.73
85,234,448.85
5,458,705.41
6,304,343.01
120,306,334.14
91,538,791.86
(4,911,635.90)
(2,695,056.73)
115,394,698.24
88,843,735.13

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ยอดคงเหลือตนป
2,695,056.73
5,418,008.66
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางป
2,216,579.17
(2,722,951.93)
ยอดคงเหลือสิ้นป
4,911,635.90
2,695,056.73
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
8. อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 56
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหนาย
ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 57
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 56
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหนาย
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 57
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556

เครื่องตกแตง
อุปกรณและ
เครื่องใชสํานักงาน

อาคาร
และสวนปรับปรุง

ยานพาหนะ

รวม

123,741,520.19
5,934,509.32
(1,548,251.45)
128,127,778.06

103,578,787.55
7,197,120.61
(2,828,422.49)
(1,035,923.17)
106,911,562.50

11,286,957.48
(777,570.10)
10,509,387.38

238,607,265.22
13,131,629.93
(3,605,992.59)
(2,584,174.62)
245,548,727.94

(100,093,034.87
)
(6,738,089.30)

(96,346,677.22)
(3,229,985.26)
2,692,402.05
860,921.72
(96,023,338.71)

(9,947,865.52)
(778,972.60)
777,568.10
(9,949,270.02)

(206,387,577.61
(10,747,047.16)
3,469,970.15
2,354,887.12
(211,309,767.50

7,232,110.33
10,888,223.79

1,339,091.96
560,117.36

32,219,687.61
34,238,960.44

1,493,965.40
(105,337,158.77
)
23,648,485.32
22,790,619.29

31 ธันวาคม 2557

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
3,964,476.19
3,621,254.06
6,782,570.97
6,775,292.42
10,396,546.48
10,747,047.16

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม
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9. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท

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

31 ธันวาคม 2556

เพิ่ม

ตัดจาย

โอน

31 ธันวาคม 2557

186,826,941.37
186,826,941.37

12,301,519.28
12,301,519.28

(87,359,521.20)
(87,359,521.20)

27,671.33
27,671.33

111,796,610.78
111,796,610.78

(175,365,206.04)

(12,206,394.80)

87,359,521.20

-

(100,212,079.64)

(175,365,206.04)
11,461,735.33
3,013,699.99
14,475,435.32

(12,206,394.80)

87,359,521.20

-

(100,212,079.64)
11,584,531.14
2,986,028.66
14,570,559.80

คาลิขสิทธิ์ตัดจายสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวในตนทุนขาย ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
คาลิขสิทธิ์ตัดจาย
12,206,394.80
14,961,520.27
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดปรับปรุงบัญชี คาลิขสิทธิ์ – ราคาทุน และ คาลิขสิทธิ์ตัดจายสะสม สําหรับลิขสิทธิ์ที่หมดอายุแลว เปนเงิน
87,359,521.20 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท ฯ มี ลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลวแตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิ์คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน (ราคาทุนเดิม)
59.89 ลานบาท และ 125.01 ลานบาท ตามลําดับ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการคาลิขสิทธิ์ตัดจายใหม โดยแสดงรายการเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย แทน
การแสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร ดังที่เคยปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
ใหม ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23
0

0
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10.

คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ ไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการสวนที่ไดรับการลดหยอน
หรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว
ในเดือนธันวาคม 2554 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบ
บัญชีโดยลดจากอัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 และ 2557 เปนการชั่วคราว บริษัทฯ ไดสะทอน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแลว
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2557 และ 2556 ในอัตรารอยละ 20 ของกําไร
10.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมา
10,744,504.66
13,996,711.50
ผลแตกตางชั่วคราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2,785,244.96)
(3,252,206.84)
เพิ่มขึ้น จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
901,219.00
ยอดคงเหลือยกไป
8,860,478.70
10,744,504.66
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมา
ผลแตกตางชั่วคราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดคงเหลือยกไป

686,176.28
(33,386.91)
652,789.37

1,127,241.98
(441,065.70)
686,176.28

10.2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อสินคาลาสมัย คาลิขสิทธิ์ตัดจาย รายการรับ
คืนและสินคาคงเหลือสวนที่ยังไมถือเปนยอดขาย คาใชจายผลประโยชนพนักงาน และประมาณการสิทธิสะสมคะแนนซึ่งเกิดจากผล
แตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน ตามรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ฝากขาย
สินคาคงเหลือ
สินคาฝากขาย
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
รวม

อัตรา
ภาษี

บาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย
หนี้สิน

ตามบัญชี

มูลคา (บาท)
ตามฐานภาษี

8,874,697.00

21,374,697.00

20%

2,500,000.00

-

-

12,550,703.03

20%

2,510,140.61

-

112,130,751.40

117,042,387.30

4,911,635.90

20%

982,327.18

-

3,263,946.84

-

3,263,946.84

20%

14,570,559.80

16,492,480.97

1,921,921.17

20%

384,384.23

-

9,208,203.00

-

9,208,203.00

20%

1,841,640.60

-

3,209,930.50

-

3,209,930.50

20%

641,986.08

-

8,860,478.70

652,789.37

ผลตางชั่วคราว
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-

652,789.37

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ตามบัญชี
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ฝากขาย
สินคาคงเหลือ
สินคาฝากขาย
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
รวม

มูลคา (บาท)
ตามฐานภาษี

ผลตางชั่วคราว

อัตรา
ภาษี

บาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย
หนี้สิน

15,434,444.86

36,886,299.36

21,451,854.50

20%

4,290,370.90

-

-

12,280,679.13

12,280,679.13

20%

2,456,135.83

-

85,412,853.73

88,107,910.46

2,695,056.73

20%

539,011.35

-

3,430,881.40

20%

2,137,939.41

20%

427,587.88

-

3,430,881.40

-

14,475,435.32

16,613,374.73

-

686,176.28

3,001,679.00

-

3,001,679.00

20%

600,335.80

-

12,155,314.61

-

12,155,314.61

20%

2,431,062.90

-

10,744,504.66

686,176.28

10.3 การกระทบยอดภาษีเงินไดตามบัญชีกับภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ฝากขาย
สินคาคงเหลือ
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมแตม
บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน
สินคาฝากขาย
รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
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บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
-

1,790,370.90
(54,004.78)
(443,315.83)
43,203.65
(340,085.80)
1,789,076.82
(33,386.91)
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2,785,244.9
(33,386.91)
2,751,858.0
2,751,858.0

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ฝากขาย
สินคาคงเหลือ
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมแตม
บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน
สินคาฝากขาย
รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได

1,348,697.15
560,926.40
544,590.39
1,548,689.74
(168,396.20)
(582,300.64)
(441,065.70)

3,252,206.8
(441,065.70
2,811,141.1
2,811,141.1

10.4 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

(4,506,095.00)

-

901,219.00

-

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ - ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11. สิทธิการเชา - สุทธิ
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการเชา - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
249,950,016.49
(169,863,099.66)

เพิ่ม
(9,760,660.84)

ลด
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
249,950,016.49
(179,623,760.50)

80,086,916.83

(9,760,660.84)

-

70,326,255.99

คาสิทธิการเชาตัดจายสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวในคาใชจายในการขาย ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
9,760,660.84
9,916,173.33

สิทธิการเชาตัดจาย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
12. เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
8,501,204.96
3,990,397.16
12,491,602.12

คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
5,692,919.66
5,153,959.70
3,684,500.03
3,925,717.13
9,377,419.69
9,079,676.83

13. สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน
14
1,626,968.10
533,674.64
586,950.68
รวม
1,626,968.10
533,674.64
586,950.68
14. หนี้สินตามจากสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย

เงินตนหนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
4,123,328.00
557,340.00
1,226,148.00
(370,480.87)
(23,665.36)
(105,522.68)
3,752,847.13
533,674.64
1,120,625.32
(1,626,968.10)
(533,674.64)
(586,950.68)
2,125,879.03
533,674.64
-

รายละเอียดของจํานวนเงินที่ตองจายชําระของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินตน
รอตัดบัญชี
รวม
เงินตน
รอตัดบัญชี
รวม
ถึงกําหนดการจายชําระ
ภายในหนึ่งป
533,674.64
23,665.36
557,340.00
586,950.68
81,857.32
668,808.00
ถึงกําหนดการจายชําระ
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
533,674.64
23,665.36
557,340.00
รวม
533,674.64
23,665.36
557,340.00
1,120,625.32
105,522.68
1,226,148.00
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บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

16 ำปี 2557
รายงานประจ�

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
รายละเอียดของจํานวนเงินที่ตองจายชําระของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ในงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
ดอกเบี้ย
เงินตน
รอตัดบัญชี
รวม
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป
1,626,968.10
250,407.90
1,877,376.00
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
2,125,879.03
120,072.97
2,245,952.00
รวม
3,752,847.13
370,480.87
4,123,328.00
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาบางฉบับขางตน บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพยสินตามสัญญาเชาเมื่อสิ้นสุดตามสัญญาเชา ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว
15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 52,746,847.44 บาท ซึ่งเปนยอดคงเหลือจากการโอนทรัพยชําระ
หนี้แกธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.5 ตอป
โดยใชสิทธิการเชาพื้นที่อาคารในหางสรรพสินคาเปนหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิทยอยไถถอน/โอนสิทธิการเชาคืนเปนแหงๆ ได ภายใน 4 ป และให
ชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเดือนละ 400,000.00 บาท โดยนําไปหักดอกเบี้ยกอน นอกจากนี้ธนาคารเจาหนี้จะปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมด
จํานวนเงิน 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
16. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ภาระผูกพันผลประโยชน พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชนที่จายแลว
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ - ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
2,159,698.00
3,001,679.00
2,159,698.00
841,981.00
1,700,429.00
841,981.00
3,001,679.00

บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

4,506,095.00
9,208,203.00

3,001,679.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
757,589.00
1,389,849.0
757,589.00
84,392.00
310,580.00
84,392.00
841,981.00
1,700,429.0
841,981.00

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
17 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

ในป 2555 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา กอนวันที่เริ่มบังคับ
ใชในป 2557 บริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก โดยเริ่มตนสะสมตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
13,006,186.60
9,890,878.20
4,749,693.80
4,900,208.40
(2,580,600.00)
(1,784,900.00)
(11,740,654.80)
3,434,625.60
13,006,186.60

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ประมาณการเพิ่มขึ้นระหวางงวด
หัก จํานวนเงินที่ใชสิทธิระหวางงวด
จํานวนเงินของคะแนนที่หมดอายุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
18. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จาก 509,000,000.00 บาท (หุนสามัญจํานวน 509,000,000 หุน มูลคาหุน
ละ 1 บาท) เปน 3,311,880,336.00 บาท (หุน สามัญจํานวน 3,311,880,336 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และตอมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลว (รวมการแปลงหนี้เปนทุน) เปนจํานวนเงินรวม 463,766,143.00 บาท โดยจํานวนหนี้ที่แปลงเปนทุน
เปนจํานวนเงิน 353,361,356.00 บาท ตามหนังสือยินยอมใหแปลงหนี้เปนทุน ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันจํานวน
345,526,960.06 บาท และดอกเบี้ยคางจายของเงินกูดังกลาวจํานวนเงิน 7,834,396.92 บาท ทําให บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก
413,985,042.00 บาท
(หุนสามัญจํานวน 413,985,042 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 877,751,185.00 บาท (หุนสามัญจํานวน
877,751,185 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
19. สินทรัพยที่เปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่เปนหลักประกันดังนี้;
19.1 บริษัทฯ ไดจดจํานองสิทธิการเชาสาขา เพื่อค้ําประกันวงเงินกู และหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งในไตร
มาสที่ 1 ป 2556 บริษัทฯ ไดชําระคืนหนี้ทั้งหมดและธนาคารดังกลาวไดปลอดจํานองหลักประกันแกบริษัทฯ แลว
19.2 เงินฝากธนาคารจํานวน 2.16 ลานบาท ของบริษัทฯ นําไปเปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
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บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
20. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จําแนกตามลักษณะไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2557

2556

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป –เพิ่ม(ลด)

(32,734,716.12)

27,396,600.71

(32,734,716.12

ซื้อสินคาสําเร็จรูป
คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร)

(250,787,508.60)

(276,845,201.02
)

(250,787,508.60
)

37,083,911.96

32,714,102.80

35,274,240.08

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย

2,738,442.97

5,561,441.84

2,738,442.97

ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ

325,278.59

226,182.54

325,278.59

44,003,024.90

44,120,440.13

45,767,305.58

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี

คาเชาและบริการ

63,630,264.42

56,612,928.28

61,788,039.50

21. ภาระผูกพัน
21.1 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และสรางสรรคภาพยนตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือมีสิทธิ ในการผลิต เผยแพร จําหนายและใหเชา ภาพยนตร หรือเพลง
ในรูปวีดีโอเทป วีดีโอ ซีดี ดีวีดี บลูเรย และสัญญาสรางสรรคภาพยนตร ซึ่งยังมีภาระที่จะตองชําระจนครบสัญญาเปนจํานวนเงิน 3.37
ลานบาท และ 2.51 ลานบาท ตามลําดับ
21.2 สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว
สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ และ คลังสินคา
บริ ษั ท ฯ ได ล งนามในสั ญ ญาเช า สิ่ ง ปลู ก สร า งกั บ บริ ษั ท ป ย วรรพ ท า จํา กั ด เพื่อใชเปนสํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้ ง แต วั น ที่ 1
กรกฏาคม 2548 และได ต อ สั ญ ญาเช า ต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยสั ญ ญาเช า ฉบั บ ล า สุ ด มี ร ะยะเวลาเช า 1 ป ครบกํา หนดใน
วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2557 อัตราคาเชาเดือนละ 100,000.00 บาท บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่เกิดจากการเชา
ทรัพย
สัญญาเชาพื้นที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่รวม 33 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1 – 16 ป สิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2573
คาเชารวมของสํานักงานใหญ คลังสินคา และสาขา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจํานวน 43.02 ลานบาท และ
45.07 ลานบาท ตามลําดับ
สัญญาเชาดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวย คาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ คลังสินคา และสาขา มีคาเชาขั้นต่ําจําแนกตามระยะเวลา ดังนี้
ระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

จํานวนเงิน (ลานบาท)
33.19
57.72
54.42

ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจองสิทธิการเชากับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อใชเปนพื้นที่จําหนายสินคาใน
ศูนยการคาแหงหนึ่ง ราคารวมประมาณ 19.25 ลานบาท โดยไดชําระเงินมัดจําการจองแลวประมาณ 5.78 ลานบาท สวนที่เหลือชําระ
ระหวางป 2558 โดยจะเปดดําเนินการไดในป 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือผลิตและจําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด โดยเปนผูถือลิขสิทธิ์การใหเชาและจัด
จําหนายเพลง และภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี ดีวีดี บลูเรย และอื่นๆ ทั้งขายสงและขายปลีก ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย
ดังนั้น รายไดกําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
23. การจัดประเภทรายการบัญชีในงบกําไรขาดทุน
บริษัทฯ ไดจัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวด
ปจจุบัน ตามกลาวในหมายเหตุ 9 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสําหรับงวด หรือสวนของผูถือหุนตามที่เคยรายงานไว การจัดประเภทรายการใหมที่
สําคัญมีดังตอไปนี้:
งบกําไร(ขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม

คาใชจายใน
ิ
ตนทุนขาย

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ตามที่เคย

จัด

หลังการ

ตามที่เคย

รายงานไว

ประเภทใหม

จัดประเภทใหม

รายงานไว

ประเภทใหม

จัดประเภทใหม

85,625,010.35

(14,961,520.27)

70,663,490.08

74,395,179.60

(14,961,520.27)

59,433,659.33

273,615,540.35

14,961,520.27

288,577,060.62

273,615,540.35

14,961,520.27

288,577,060.62

24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558
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จัด

หลังการ

59 ซอยลาดพราว 90 (ปานทิพา) เเขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
59 SOI LARDPROW 90 (PANTIPA), PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310
TEL. 0-2514-7999 FAX. 0-2514-5000

www.mangpong.co.th

