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นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเปนมา
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2524 ภายใตชื่อบริษัท ปโกไทย เอ็กซิบิชั่น คอนแทรกเตอร จํากัด จาก
การลงทุนรวมกันระหวางผูรวมลงทุนกลุม คุณพิเสฐ จึงแยมปน กับบริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด
สาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจออกแบบกอสราง งานแสดงสินคาและนิทรรศการระดับโลก
ตอมาบริษัท ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูถือหุนใหญของบริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด
ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง และขยายกิจการในธุรกิจตางๆ ใหครอบคลุมทั้งหวงโซธุรกิจ รวมทั้งไดมี
การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เชน อสังหาริมทรัพย และวัสดุกอสราง เปนตน โดยปจจุบันบริษัท ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง จํากัด
มีสาขาทั่วโลก 38 สาขา ใน 24 ประเทศ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ไดมีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในแตละชวง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกร สําหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้
ป
2556
2555
2554
2553
2549
2548
2547
2546
2539
2538
2535

ลําดับเหตุการณ
จัดตั้ง บจก. ฟฟตี้พลัส เอเชีย
ไดลงทุนใน บจก. เอเซีย เอ็กซิบิทชั่น เซอรวิสเซส
ไดลงทุนใน Andrew Bethell Associates Ltd. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร
จัดตั้ง บจก. ไทยทีชเชอร.ทีวี (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บจก. ทีซีบีเอ็น ในป พ.ศ. 2555) และบจก. เอฟซีจี
จัดตั้ง บจก. ไอบริก
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 115 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547
เปลี่ยนชื่อเปน บจก. ปโก (ไทยแลนด) และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ชื่อ บมจ. ปโก (ไทยแลนด)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 65 ลานบาท
จัดตั้ง บจก. อารทคอม กราฟฟค (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บจก. น็อกซ บางกอก ในป พ.ศ. 2551) และ บจก.
อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
จัดตั้ง บจก. พีเอ็กซ ซิสเต็ม และ บจก. มัลติดีไซน
จัดตั้งบริษัทใหมในนาม บจก. ปโก อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส (ไทยแลนด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535
มีการปรับปรุงโครงสรางการลงทุนและการถือหุนเพื่อรองรับการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นโดยการจัดตั้งบริษัทดังกลาว
มีทุนจดทะเบียน 15 ลานบาท โดยมีสัดสวนผูถือหุนคือ บจก. ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี 49% และ
ผูถือหุนชาวไทย 51%
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วิสัยทัศน
บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินธุรกิจเพื่อความสําเร็จทางการเงินในการเปนบริษัทชั้นนําดานการใหบริการดานการสื่อสารประสบการณ
เพื่อเปนบริษัทแรกที่ลูกคานึกถึง และเพื่อเปนสถานที่ทํางานอันดับแรกที่คนเกงเลือก

พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของบริษัทฯ พันธกิจที่สําคัญของบริษัทฯ คือการมอบบริการที่ดีเยี่ยมแกลูกคาผานการสรางสรรคและการ
สื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย โดยผสมผสานความคิดสรางสรรคองคความรู และการใชนวัตกรรมมาประกอบกัน เพื่อใหได
รูปแบบการสื่อสารประสบการณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกินความคาดหวังของลูกคา

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 4 ประการ ไดแก
1. สรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนสูงที่สุด
โดยบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น และกอใหเกิดรายไดสูงสุด
ทั้งนี้ ปจจัยสนับสนุนหลักของบริษัทฯ คือการมีเครือขายที่เขมแข็งทั้งในและตางประเทศ อันสงผลตอความไววางใจของลูกคา
ตอบริษัทฯ ในวงกวาง
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางตอเนื่อง
โดยมุงเนนที่ลูกคาเปนหลัก เพื่อสรางผลงานที่ตอบสนองความมุงหวังของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตอยอด
ความชํานาญของบริษัทฯ ในทุกธุรกิจที่ใหบริการเพื่อรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรมดานนี้
3. สรางความมั่นคงและความกาวหนาของบริษัทฯ
โดยการดําเนินการของบริษัทฯ ยึดถือหลักการ "คุณภาพงาน คุณภาพคน" ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรและการสรางความผูกพันระหวางบุคลากรกับบริษัทฯ โดยเนนเรื่องการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน การ
สงเสริมการตอยอดนวัตกรรมทางความคิด รวมทั้งการดูแลบุคลากรดวยระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ
4. การสรางคุณคารวมกับสังคม
โดยปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ "เราเชื่อวาอะไรที่ดีตอสังคม ยอมดีตอการดําเนินธุรกิจ" ดังนั้น บริษัทฯ
จึงเนนการสรางสรรคงานที่เปนประโยชนตอการสงเสริมคุณภาพของสังคมผานธุรกิจบริการดานตางๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
บริการดานการสรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรู อาทิ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาชอง
สถานีดาวเทียมเพื่อถายทอดองคความรูในแขนงตางๆ
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ภาพรวมธุรกิจ
บริ ษัทฯ มี ก ารเติ บโตทางธุ รกิ จอย า งต อเนื่ อง โดยได ขยายขอบเขตการให บ ริ ก ารที่ ก วา งขึ้ น ตามประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้ น เพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคาที่หลากหลาย และเพื่อสรา งโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ
ใหเกิดขึ้น โดยในปจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดแก
Meeting
Incentive
Convention
Exhibition

Event Marketing

Knowledge
Communication

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทํา ธุรกิจใหบริการอื่นๆ ที่เ ชื่อมโยงกับธุรกิจหลักข างตน เชน งานออกแบบ การใหบริการ
อุปกรณกอสรางและตกแตง ทั้งนี้ เพื่อใหการใหบริการของบริษัทฯ เปนไปอยางครบวงจร และเอื้อประโยชนสูงสุดตอลูกคา
โดยการใหบริการในแตละประเภทธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะเนนการใหบริการแบบครบวงจรซึ่งเปนบริการที่ครอบคลุมตั้งแต
การวางแนวความคิด รวมวางแผน ออกแบบ จัดสราง จัดกิจกรรม การเลือกใชสื่อในการจัดงาน และบริหารจัดงาน
ในภาพรวม ทั้งนี้ ขอบเขตการใหบริการในแตละงานจะขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหลัก
ในภาพรวมของการดําเนินการในแตละธุรกิจ บริษัทฯ ทําการศึกษา คนควา ขอมูลทางธุรกิจของลูกคากอน เพื่อใหสามารถ
เขาใจความตองการของลูกคาไดอยางชัดเจน ตลอดจนทราบถึงกลุมเปาหมายที่เปนปลายทางของการสื่อสาร เพื่อนําไป
วางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมตอไป ซึ่งรวมถึงการเลือกหาและจัดทํากระบวนการสงผานขอมูล ขาวสารเฉพาะจากลูกคาไปสู
กลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการตอบสนองในทิศทางที่ดีตามวัตถุประสงคของลูกคา ไมวาจะเปนการตอบสนอง
ในเชิงการตลาด หรือการเกิดความเขาใจ และนําองคความรูที่ถายทอดไปพัฒนาตอยอด
สําหรับทิศทางของแตละธุรกิจนั้น บริษัทฯ มีเปาหมายจะขยายการดําเนินงานในสวนดานการจัดสรางและดําเนินงานใหมากขึ้น
รวมถึงการเพิ่มสัดสวนทางการตลาดของงานบริการในกลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและตางประเทศใหสูงขึ้น
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทฯ ไดลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จึงทําใหสามารถสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ และเปนที่ยอมรับของลูกคาได
โดยรายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม อยูในหัวขอ "ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น"
บริษัทยอย

บริษัทรวม

ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ
บริษัท ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง จํากัด (ตอไปนี้ ใชคําวา "ปโก ฟารอีส") เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด (ตอไปนี้ ใชคําวา “ปโก อารต”) สาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่ง
ปโก อารต เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จากโครงสรางการถือหุนดังกลาว บริษัทฯ จึงเปนบริษัทรวมของ ปโก อารต และ
ปโก ฟารอีส
บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคาเทคโนโลยีและวิทยาการใหมของ ปโก อารต ในการดําเนินธุรกิจ
ไดตามสัญญา Offshore Services Agreement และ Intellectual Property License Agreement ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535
และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติม เพื่อใหบริษัทฯ สามารถใชเครื่องหมายการคาดังกลาวไดในอนาคต
ถึงแม ปโก อารต ไดลดสัดสวนการถือหุนทั้งหมดในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีภาระตองจายคาสิทธิในการใชเครื่องหมายและ
ชื่อทางการคาดังกลาวในอัตรารอยละ 2.53 ของรายได และหากบริษัทฯ ยังคงจายคาสิทธิดังกลาวในอัตรารอยละ 2.53
ของรายได แมวาปโก อารต ไมไดเปนผูถือหุนในบริษัทฯ แลวก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงไดรับสิทธิในการใชเครื่องหมายและ
ชื่อทางการคาของ ปโก อารต ดังกลาวตอไป จนกวาบริษัทฯ ไมประสงคที่จะใชและตกลงบอกเลิกสัญญา Intellectual
Property License Agreement และไดการรับรองจาก ปโก อารต วาจะไมเปนผูถือหุน หุนสวน หรือดําเนินธุรกิจแขงกับ
บริษัทในประเทศไทยไมวาทางตรงหรือทางออม อยางไรก็ดี ขอตกลงนี้ในทางปฏิบัติจะไมรวมถึงกรณีที่ลูกคาในตางประเทศ
มีความประสงคใหบริษัทฯ ใหบริการโดยตรงในตางประเทศนั้นๆ บริษัทฯ ก็สามารถใหบริการในประเทศนั้นๆ ไดเพราะ
เปนความประสงคโดยตรงจากลูกคา
การที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการใชเครื่องหมายและชื่อทางการคาของ ปโก อารต นั้น ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางภาพลักษณที่ดี
แกบริษัทฯ และสรางความมั่นใจใหแกลูกคา เนื่องจากเครื่องหมายการคา ดังกลาวเปน ที่รูจักและไดรับการยอมรับจากทั่วโลก
วาเปนบริษัทชั้นนําในการใหบริการดานการออกแบบ กอสรางงานแสดงสินคาและนิทรรศการ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช
เครือขายที่มีอยูทั่วโลก ในการใหบริการลูกคาไดทั้งในและตางประเทศไดอยางทั่วถึง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจหลัก ไดแก
Meeting
Incentive
Convention
Exhibition

Knowledge
Event Marketing Communication

Others

โดยในการดําเนินธุรกิจขางตน ทางบริษัทฯ ไดพัฒนามาจากประสบการณและความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ ในดาน
การสื่อสารในลัก ษณะ Face-to-Face Communication ซึ่ งความชํา นาญดังกล าวถือเปน พื้น ฐานสํา คัญในการตอยอด
ธุรกิจหลักของบริษัทฯในปจจุบัน
1. ธุรกิจดานการบริหารจัดการและการใหบริการในธุรกิจไมซ
ธุรกิจในสวนนี้ ถือเปนการใหบริการตามความชํานาญเริ่มแรกของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทั้งในดานบุคลากร กระบวนการทํางาน และการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการทํางานแลว บริษัทฯ ยังอาศัยเครือขายที่
กวางขวางทั่วโลกเปนปจจัยสนับสนุนในการสรางงานใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่ตองการขยายตลาด
ในตางประเทศ ซึ่งสงผลใหบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่องเสมอมา
2. ธุรกิจดานการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมภาพลักษณ
ธุรกิจดานนี้ ถือเปนการใหบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่อาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในดานการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ในรูปแบบ Field Marketing หรือ Face to Face Marketing ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณทางดานนี้มากวา 30 ป และ
ดวยประสบการณรวมกับความสามารถในการสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบที่แปลกใหม ประกอบกับการใหบริการในลักษณะ
คูคิดทางการคา ที่ใหคําปรึกษา และเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกคา ทําใหธุรกิจทางดานนี้ กลายเปนหนึ่งใน
ธุรกิจหลักที่สรางรายไดใหกับบริษัทฯ
3. ธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงการสื่อสารองคความรู
ธุรกิจนี้เกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ตองการสรางประโยชนใหสังคมตามปรัชญาการทํางานของบริษัทฯ ที่ตองการ
สรางสรรคธุรกิจที่เอื้อประโยชนทั้งตอบริษัทและตอสังคม ซึ่งธุรกิจดานนี้ถือเปนการตอยอดองคความรูที่ บริษัทฯ มีความ
เชี่ยวชาญเปนพิเศษ คือดานการสื่อสารและการทํากิจกรรมทางการตลาด โดยนําความชํานาญดังกลาวมาผสมผสานและ
ประยุกต เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูที่เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสรางคุณคาตอสังคม บริษัทฯ มองวาธุรกิจ
ดานนี้มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากเปนธุรกิจที่สงเสริมการพัฒนาประเทศ และหนวยงานในหลายภาคสวน
ไดตระหนักถึงความสําคัญดานการสื่อสารองคความรูเพิ่มมากขึ้น ในปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการขยายขอบเขตการ
ใหบริการในสวนนี้ ใหครอบคลุมถึงการบริการดานการพัฒนาและเผยแพรดิจิตอลคอนเทนทและดิจิตอลมีเดียดวย
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4. ธุรกิจบริการดานอื่นๆ
นอกจากการใหบริการหลักขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีบริการดานอื่นที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เชน
- บริการใหเชาเต็นทขนาดใหญ ซึ่งใหบริการตั้งแตเต็นทขนาด 1,000 ตร.ม. ไปจนถึงมากกวา 20,000 ตร.ม. ซึ่งเปนการ
ใหบริการขยายพื้นที่การจัดแสดงแบบชั่วคราวแกผูจัดแสดงที่ตองการใชพื้นที่ในรมจํานวนมาก
- การออกแบบและผลิตปายและปายโฆษณาใหบริการออกแบบปายโฆษณา
- บริการดานอุปกรณตกแตงประกอบงานจัดแสดง เชน เฟอรนิเจอร ตูแสดงสินคา สําหรับคูหานิทรรศการหรือติดตั้งตาม
หางสรรพสินคา เพื่อชวยในการสงเสริมการขายหรือดึงดูดกลุมเปาหมาย
- บริการออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน ออกแบบตราสัญลักษณองคกร
สําหรับการใหบริการในทุกกลุมธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะเปนในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตการรวมวางแผน การวางกรอบ
แนวคิด ออกแบบ บริหารจัดการ ดําเนินงาน บริหารจัดการ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการจัดงาน ตลอดจนการขนสง
อุปกรณและบริการติดตั้ง

โครงสรางรายได
รายไดจากการใหบริการจําแนกตามสวนงาน ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาโดยรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานบาท

2555

2556

2557

ธุรกิจดานการบริหารจัดการและการใหบริการในธุรกิจไมซ

633

547

643

ธุรกิจดานการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและสงเสริมภาพลักษณ

327

340

167

ธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงการสื่อสารองคความรู

260

81

77

68

75

85

1,288

1,043

972

ธุรกิจบริการดานอื่นๆ

รายไดจากการใหบริการจําแนกตามลักษณะกลุมลูกคาในป 2557 สรุปเปนสัดสวนได ดังนี้

กลุมรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
กลุมธุรกิจรถยนต
กลุมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
กลุมธุรกิจสถาบันการเงิน
กลุมธุรกิจอื่นๆ

32%
31%
4%
3%
30%
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การตลาดและสภาวะการแขงขัน
นโยบายและลักษณะการตลาด

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถือเปนหนึ่งในธุรกิจที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีการเติบโต
อยางตอเนื่องในประเทศไทย ดวยความตองการที่เพิ่มขึ้นของทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในฐานะบริษัทชั้นนํา
ดานการใหบริการในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อใหการบริการมีความนําสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
ความตองการของลูกคาที่หลากหลายได โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาในแตละดาน ดังนี้
การพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
บริษัทฯ เนนการบริการที่เขาถึงลูกคา การทําความเขาใจกับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ
จะเปนเสมือนคูคิดและที่ปรึกษาทางธุรกิจแกลูกคา เพื่อรวมหาคําตอบและสรางสรรคงานที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความตองการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการขยายฐานลูกคาในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งใน
และตางประเทศดวย
การพัฒนาเทคโนโลยี
บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเรียนรูและกาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงยังมีการแลกเปลี่ยนองคความรู
และนวัตกรรมตางๆ ระหวางเครือขายปโกทั่วโลกดวย
การพัฒนาดานการใหบริการ
บริษัทฯ เนนการใหบริการแบบครบวงจร เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนของลูกคา ซึ่งนอกจากการใหบริการที่
ครอบคลุมทุกดานแลว บริษัทฯ ยังเนนการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทํางานดวย
การพัฒนาคุณภาพการออกแบบ ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจของลู ก ค า เป น กลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
ไดใหความสําคัญอยางมากกับคุณภาพของผลงาน โดยบริษัทฯ มุงเนนในการพัฒนาการออกแบบ ความคิดสรางสรรค
รวมทั้งการนํานวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชอยางตอเนื่อง ชึ่งเปนปจจัยหลักในการยกระดับคุณภาพของผลงานเพื่อสราง
ความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา
สําหรับทิศทางของบริษัทฯ ในป 2558 นอกจากบริษัทฯ จะมุงเนนในการรักษาและขยายฐานธุรกิจหลักของบริษัทแลว
บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยายฐานการใหบริการในธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรู และการสรางสรรคงาน
ของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุมดวย
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ลักษณะของลูกคา
ลูกคาหลักของบริษัทฯ มีอยูในทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานธุรกิจ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ลูกคาในกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่อง เนนการขยายตลาดในตางประเทศ และตองการดําเนินนโยบาย
สงเสริมการตลาด และสงเสริมภาพลักษณขององคกรทั้งนี้ กลุมลูกคาสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

กลุมรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
ลูกคาในกลุมนี้เนนการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ รวมถึงการสงเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศ ตลอดจนการสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงานและของประเทศ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในกิจกรรมดังกลาว อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และกรม
สงเสริมการสงออก เปนตน

กลุมธุรกิจเอกชน

กลุมธุรกิจรถยนต
กลุมธุรกิจนี้ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากเปนตลาดทางตรงที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคทันที
กลุมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
เปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีการแขงขันทางการตลาดสูง โดยลูกคาในกลุมนี้ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
สงเสริมทางการตลาด
กลุมธุรกิจพลังงาน
เปนกลุมธุรกิจที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยลูกคาจะใหความสําคัญในเรื่องการสื่อสารองคความรูดานความรับผิดชอบตอ
ชุมชน จึงมีการจัดกิจกรรมใหความรูตอสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจอันดีแกองคกรอยางตอเนื่อง
กลุมธุรกิจสถาบันการเงิน
ลูกคาในกลุมนี้ ใหความสําคัญตอการสื่อสารทางการตลาดเปนอยางมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและมี
การปรับกลยุทธทางการตลาดอยางตอเนื่อง
กลุมธุรกิจอื่นๆ
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแขงขันที่รุนแรง ทําใหกลุมธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภคใหความสําคัญกับการ
สรางภาพลักษณ และการประชาสัมพันธธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมเหลานี้ จึงใหความสําคัญกับการจัด
กิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารองคความรู และการสงเสริมภาพลักษณขององคกรมากขึ้น
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ชองทางการใหบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอย
การนําเสนอผลงานแกหนวยงานตางๆ
เกิดขึ้นจากการทีบ่ ริษัทฯ ติดตามผลงานของลูกคา หรือจากการไดรับเชิญใหเขาไปนําเสนอผลงานฝายการตลาดของบริษัทฯ
จะนําขอมูลที่ไดรับมาจัดเตรียมแผนงานและงบประมาณตามวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการและนําเสนอ หากไดรับการคัดเลือก
ฝายผลิตของบริษัทฯ ดําเนินการประสานงานกับลูกคาเพื่อดําเนินงานขั้นตอไป
การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
การกําหนดมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งมุงเนนใหอยูในระดับสากล เปนสวนที่สรางความเชื่อมั่นและพึงพอใจใหกับลูกค า
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกัน ทําใหลูกคากลับมาใชบริการของบริษัทฯอยางตอเนื่อง
การสรางพันธมิตรทางการคา
การเปนพันธมิตรทางการคากับผูจัดงานแสดงสินคาและพันธมิตรอื่นที่อยูในสายการจัดกิจกรรมทางการตลาดเปนชองทางหนึ่ง
ที่สามารถแนะนําบริษัทฯ หรือสนับสนุนบริษัทฯ ตอลูกคา
การแนะนําของลูกคา
ดวยประสบการณกวา 30 ป และคุณภาพซึ่งอยูในมาตรฐานระดับนานาชาติ ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจและมีการแนะนํา
ลูกคาอื่นมาใชบริการของบริษัทฯ
การแนะนําจากบริษัท ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง จํากัด และเครือขาย
เปนการรวมมือกันของบริษัทในกลุมที่มีสาขาทั่วโลก 38 สาขา ใน 24 ประเทศ เพื่อกอใหเกิดความสะดวกสบายกับลูกคา
มากที่สุด หากลูกคาของบริษัทเหลานี้ตองการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศไทย ก็จะประสานงานมายังบริษัทฯ ใหเปน
ผูใหบริการแกลูกคาตอไป
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การจัดหาผลิตภัณฑ
ขั้นตอนดําเนินงานใหบริการของบริษัทฯ มีดังนี้
ดานการตลาด
- ศึกษาขอมูลของลูกคา
- ติดตอลูกคาเพื่อรับทราบวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม
- วางแนวคิดและแผนการดําเนินงาน
ดานการออกแบบ
- ศึกษาหรือวิจัยขอมูลเฉพาะทางตามความตองการของลูกคา
- ออกแบบเนื้อหาจัดแสดงและโครงสรางหรือสิ่งจัดแสดงที่เปนรูปธรรม โดยบริษัทในเครือ
- ประเมินราคาและนําเสนอแกลูกคา
ดานการกอสราง
บริษัทฯ จะทําการจัดสรางหรือดําเนินงานในสวนที่มีความชํานาญหรือมอบหมายงานแกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยบริษัทฯ จะทําการควบคุมคุณภาพการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานและแผนงานที่วางไว จากนั้นจึงทําการตรวจสอบ
ผลงานและสงมอบงานใหลูกคาในลําดับตอไป
ดานการบริหารงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการกอสราง บริษัทฯ จะทําหนาที่จัดเตรียมทีมงานบริหาร/ดําเนินการ เชน การจัดหาบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ
ในงาน การฝกอบรม การเตรียมการแสดง การทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะประสานงานไปยัง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทําหนาที่ควบคุมการผลิตและดําเนินงานจนงานสําเร็จลุลวง

งานทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีงานที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมไดสงมอบจํานวน 250 ลานบาท ประกอบดวย
ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จํานวน 179 ลานบาท ธุรกิจดานกิจกรรมการสื่อสารองคความรู จํานวน 62 ลานบาท
และธุรกิจการใหบริการอื่นๆ จํานวน 9 ลานบาท
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ปจจัยความเสีย่ ง
คณะกรรมการ ฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดให
มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงและระบบปองกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
สนับสนุนแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และบูรณาการแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับรวมกับทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก

การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจ
เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทที่ใหบริการในธุ รกิจดานนี้จัดตั้งขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯ ตองมีการปรับกลยุทธ และ
การดําเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ โดยนอกจากบริษัทฯ ไดปรับขอบเขตการบริการใหครอบคลุม
ครบวงจรแลว บริษัทฯ ยังไดสรางความแตกตาง หรือจุดเดนของบริษัทฯ ในเรื่องการเปนผูนําในธุรกิจการเปนแหลงการสื่อสาร
องคความรู ซึ่งถือเปนจุดแข็งใหมของบริษัทฯ ที่ทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกคาและขยายการใหบริการไดเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต างประเทศและความ
ผันผวนของคาเงิน
จากความไมแน นอนทางการเมื องและความผั นผวนของค าเงิ น ทํ าให บริษัทฯ ต องมี การติ ดตามประเมิน สถานการณ
อยางใกลชิดสม่ําเสมอ เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับยุทธศาสตร และแผนทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังไดมีการปรับกระบวนการทํางานใหเอื้อตอลูกคามากที่สุด โดยการเขาสูกระบวนการจัดสรางและดําเนินงานกิจกรรมตั้งแต
ตนน้ําครอบคลุมไปจนถึงปลายน้ํา เพื่อสรางความตอเนื่องของธุรกิจ รวมถึงการรวมวางแผนทางธุรกิจเปนที่ปรึกษา เพื่อใหได
แผนงานที่ เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคลองกับความตองการของลูก คามากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ
การใชจายเปนไปอยางคุมคาที่สุด

ภาวะความผันผวนของลูกคา
สืบเนื่องจากปจจัยแวดลอมตางๆ อาจสงผลกระทบตอการตั ดสินใจในการดําเนินธุรกิจ หรือการวางแผนทางการตลาด
ของลูกคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมอาจจะพึ่งพาหรือขึ้นอยูกับการใหบริการลูกคาเฉพาะกลุมใด กลุมหนึ่งได เพื่อรองรั บ
ความผันผวนของลู กคาที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึ งไดมียุทธศาสตร ขยายฐานลูกคาไปยังภาคธุรกิจที่หลากหลายทั้งตลาด
ในประเทศและตางประเทศมากขึ้น เพื่อใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนและความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ

ภาวะทางการเมือง
เสถียรภาพและความไมสงบทางการเมือง ถือเปนอีกปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจาก
การขาดเสถียรภาพทางการเมืองสงผลโดยตรงตอความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งถือเปนกลุมลูกคา
หลักของบริษัทฯ และความไมสงบทางการเมืองสงผลโดยตรงตอบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ทุกภาคสวน รวมทั้งสงผลตอความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาตางชาติดวย ซึ่งภาพพจนในทางลบของประเทศยอมมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของกลุมลูกคาชาวตางชาติของบริษัทฯ ดวย อยางไรก็ตามเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว
บริษัทฯ ไดรวมกับเครือขายของปโกกรุปที่กระจายอยูในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในการสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับภาพลักษณ
ของประเทศไทยกับกลุมลูกคาตางประเทศ
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ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน วิกฤติน้ําทวมของประเทศไทยในป 2554 ซึ่งมีแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และ
สรางความเสียหายอยางมาก ซึ่งภัยเหลานี้สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน การเลื่อนหรือ ยกเลิกการจัดงาน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการติดตามเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ และหาทางปองกันเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นไดในทุกสถานการณ เพื่อความปลอดภัยในการจัดงานและความปลอดภัยของผูที่จะเขามารวมงานดวย รวมทั้ง บริษัทฯ
ไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งดวย

ความเสี่ยงดานบุคลากร
เนื่องจากการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความคิดสรางสรรคเปนกลไก
สําคัญ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการคัดสรรและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเขารวมงานกับบริษัทฯ
รวมถึงดําเนินการสงเสริมความผูกพันในองคกรอยางตอเนื่อง ทั้งการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน การสงเสริมพัฒนา
ความรู ความชํานาญ ตลอดจนจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมตามนโยบาย “คุณภาพงาน
คุณภาพคน” บริษัทฯ เชื่อวานโยบายนี้จะสามารถควบคุมความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณคาตอบริษัทฯ ได

ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีถือเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการใหบริการในธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแตการออกแบบ จนถึงการจัดสราง ดังนั้น
หากบริษัทฯ ไมมีความพรอมดานเทคโนโลยีและไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหกาวทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี บริษัทฯ
อาจสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกคาได บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญในการลงทุนในเทคโนโลยี สําหรับอุปกรณที่บริษัทฯ
จําเปนตองใชใหทันสมัยตลอดเวลา อยางไรก็ตามการลงทุนดังกลาวมีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงเลือกลงทุนในเฉพาะอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนเทานั้น สําหรับใน
ดานเทคโนโลยี ที่ใชในการบริ การ ซึ่งตองเป นเทคโนโลยีที่ทัน สมั ย บริ ษัทฯ จะเลื อกใชบ ริก ารจากบริษัทที่ ให บริ การ
เฉพาะดานตางๆ จากทั้งในและนอกประเทศ
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ทรัพยสิน
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของที่ดินและอาคารสํานักงาน
จํานวนพื้นที่ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ลานบาท ภาระผูกพัน
2 ไร 200 ตร.ว. เปนเจาของ
47.5
ไมมี

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 216194-7
ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
อาคารสํานักงาน
4,097 ตร.ม.
10 ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เปนเจาของ

14.2

ไมมี

ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม หากการตีราคาสินทรัพยใหมทําใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะรับรู
มู ลค า ตามบั ญชี ของสิ น ทรั พ ย ที่เ พิ่ ม ขึ้ น จากการตี ราคาใหม ไ ปยั งกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และรั บ รู จํ า นวนสะสมไปยั ง
สว นของผูถื อหุน ภายใตบั ญชี “สว นเกิ น ทุน จากการตี ราคาสิน ทรัพ ย ” อย า งไรก็ต าม บริ ษัทฯ จะรั บรู สวนเพิ่ม จาก
การตีราคาใหมนี้ในกําไรหรือขาดทุนไมเกินจํานวนที่ตีราคาสินทรัพยดังกลาวลดลงในอดีต และเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประเมินมูลคาของที่ดินที่ใชในการดําเนินงานทุกๆ 3 ป โดยใชผูประเมินราคาอิสระ

รายละเอียดของทรัพยสินอื่นๆ
สินทรัพย
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ลานบาท
เจาของ
0.2

ยานพาหนะ
อุปกรณสํานักงาน
คอมพิวเตอร

ผูเชาซื้อ
เจาของ
เจาของ

9.3
3.0
8.7

เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแตงสํานักงาน
อุปกรณดําเนินงาน

เจาของ
เจาของ
เจาของ

0.1
0.6
27.7

ภาระผูกพัน หมายเหตุ
ไมมี
ทั้งจํานวน มีภาระผูกพันกับบริษัทใหเชาซื้อ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกื้อหนุนและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุงเนนที่จะลงทุนกับ
ผูที่มีความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ อาทิ บริษัทออกแบบ เปนตน ซึ่งชวยสงเสริมใหบริษัทฯ ใหบริการไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในป พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด และบริษัท มัลติดีไซน จํากัด ในป พ.ศ. 2539
บริษัท อารทคอม กราฟฟค จํากัด (ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท นอกซ บางกอก จํากัด ในป พ.ศ. 2551) และ
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมสเจส (ประเทศไทย) จํากัด ในป พ.ศ. 2549 บริษัท ไอบริก จํากัด และบริษัท ดีไซนแลป เอ็มไอเอสซี
จํากัด1 ในป พ.ศ. 2553 บริษัท ไทย ทีชเชอร.ทีวี จํากัด (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด ในป พ.ศ. 2555)
และบริษัท เอฟซีจี จํากัด ในป พ.ศ. 2554 Andrew Bethell Associates Ltd. และในป พ.ศ. 2556 บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย
จํากัด เพื่อใหบริษัทฯ ใหการบริการไดครบวงจรมากขึ้น

1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ดีไซนแลป เอ็มไอเอสซี จํากัด
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ขอพิพาททางกฎหมาย
ในป 2557 บริษัทฯ มีคดีความเปนจําเลยในศาลแรงงาน อยู 1 คดี ในขณะนี้คดีความดังกลาวยังไมยุติ ซึ่งบริษัท ฯ ไดบันทึก
หนี้สินดังกลาวแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้
คดีของศาล :
ศาลแรงงานกลาง
คดีหมายเลข :
ดําที่ 2312/2551
วันที่เริ่มคดี :
วันที่ 9 มิถุนายน 2551
โจทก :
นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา
จําเลย :
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
มูลคดี :
เบื้องตนประมาณ 50 ลานบาท ตอมาปรับลดลงเหลือทั้งสิ้นประมาณ 18 ลานบาท
ความคืบหนาของคดี :
ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหบริษัทฯ ชําระเงินจํานวน 2.62 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป
นับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2551 อยางไรก็ตามบริษัทฯ และโจทกตางไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา ซึ่งปจจุบันคดีความ
ดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
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ขอมูลทั่วไป
และขอมูลสําคัญอื่น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลัก :
การใหบริการบริหารจัดทําการประชุมและการแสดงสินคานานาชาติ กิจกรรมทางการตลาด การสรางภาพลักษณทางธุรกิจ
แบบครบวงจร การใหบริการดานการสรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรู และการผลิตสื่อและเผยแพรองคความรูในรูปแบบ
ของดิจิตอลคอนเทนตและมีเดีย
ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท :
บมจ. 0107546000296
ทุนเรือนหุน :
ทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท เปนทุนเรียกชําระแลว 215,624,559 บาท แบงเปนหุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท และหุนสามัญ 215,294,559 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
โทรศัพท :
+662 748 7007
โทรสาร :
+662 745 8521-2
เว็บไซต :
www.picothai.com
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บริษัทยอย

บจก พีเอ็กซ ซิสเต็ม

บจก นอกซ บางกอก
(เดิมชื่อ บจก.อารทคอม กราฟฟค)

บจก มัลติดีไซน

ประกอบธุรกิจหลัก :
การสร างประกอบคูหา งานแสดงสิ นค า
และนิทรรศการ และการสนับสนุนดาน
การจัดหาทรัพยสินเพื่อใชในกิจกรรมทาง
การตลาด

ประกอบธุรกิจหลัก :
การใหบริการดานการประชาสัมพันธ โดย
เนนการใหบริการดานการประชาสัมพันธ
และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กา ร
ประชาสัมพันธ สื่อสารองคกรเปนหลัก

ประกอบธุรกิจหลัก :
การใหบริการออกแบบ ตกแตง
งานแสดงสินคาและนิทรรศการ และ
การตกแตงภายในตางๆ รวมทั้ง
สนับสนุนดานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ

ที่ตั้งสํานักงาน :
ที่ตั้งสํานักงาน :
ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขที่ 12 ซอยลาซาล 56
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10260
10260
10260
ทุนเรือนหุน :
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 11
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 110,000
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนเรือนหุน :
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 100,000
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนเรือนหุน :
ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว
4 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 40,000
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

โทรศัพท :
+662 748 7625-9

โทรศัพท :
+662 745 8058

โทรศัพท :
+662 361 7835-6

โทรสาร :
+662 748 7630

โทรสาร :
+662 745 8059

โทรสาร :
+662 748 7593

สัดสวนการถือหุน :
89.99%

สัดสวนการถือหุน :
99.99%

สัดสวนการถือหุน :
59.99%
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บจก ทีซีบีเอ็น
(เดิมชื่อ บจก. ไทยทีชเชอร.ทีว)ี

บจก เอฟซีจี

Andrew Bethell Associates Ltd.

ประกอบธุรกิจหลัก :
กา รให บ ริ ก า รด า นกา ร ถ า ยทอ ด
องคความรู และผลิต รับจางผลิต และ
เผยแพรสื่อในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต
และมีเดีย

ประกอบธุรกิจหลัก :
ประกอบธุรกิจหลัก :
กา รให บ ริ ก า รด า นกา ร ถ า ยทอ ด การใหบริการเผยแพรรายการเกี่ยวกับ
องคความรู และผลิต รับจางผลิต และ การศึกษา
เผยแพรสื่อในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต
และมีเดีย

ที่ตั้งสํานักงาน :
ที่ตั้งสํานักงาน :
ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56
1st Floor Bristol & West House,
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 100 Cross Brook Street, Cheshunt,
กรุงเทพมหานคร 10260
กรุงเทพมหานคร 10260
Hurts EN8 8JJ
ทุนเรือนหุน :
ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว
10 ล า นบาท แบ งเป น หุ น สามั ญ
100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนเรือนหุน :
ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว
3 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 30,000
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนเรือนหุน :
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 100
ปอนดสเตอรลิง แบงเปนหุนสามัญ 100
หุน มูลคาหุนละ 1 ปอนดสเตอรลิง

โทรศัพท :
+662 745 8112-3

โทรศัพท :
+662 745 8112-3

โทรศัพท :
+440 208 800 1047

โทรสาร :
+662 748 7910

โทรสาร :
+662 748 7910

สัดสวนการถือหุน :
99.99%

สัดสวนการถือหุน :
99.99%

19

สัดสวนการถือหุน :
75.00%

บริษัทรวม

บจก อิ ง ค เ จ็ ท
(ประเทศไทย)

อิ ม เมจเ จส บจก ไอบริก

บจก ฟฟตี้พลัส เอเชีย

ประกอบธุรกิจหลัก :
ประกอบธุรกิจหลัก :
ประกอบธุรกิจหลัก :
ธุ ร กิ จ อ อ ก แ บ บ ก ร า ฟ ฟ ค แ ล ะ ธุ ร กิ จ จั ด งานแสดงสิ น ค า และธุ ร กิ จ รั บจ างจั ดงานแสดงสิ นค า จั ดกิ จกรรม
งานพิมพอิงคเจ็ท
ที่เกี่ยวเนื่อง
ทางการตลาด ออแกไนเซอร สิ่งพิมพ
สื่อ และธุรกิจที่เกี่ยวของ
ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขทึ่ 28/43-45 ถนนวิภาวดีรังสิต
แ ข ว ง ล า ด ย า ว เ ข ต จ ตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขที่ 21/118 ซอยศู น ย วิ จั ย
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ทุนเรือนหุน :
ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว
6 ล า นบาท แบ ง เป น หุ น สามั ญ
600,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

ทุนเรือนหุน :
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนเรือนหุน :
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 15
ลานบาท แบงเปน หุนสามัญ 150,000
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

โทรศัพท :
+662 936 3366-68

โทรศัพท :
+662 203 0522 ตอ 26

โทรศัพท :
+662 748 7007

โทรสาร :
+662 936 3636

โทรสาร :
+662 203 0522 ตอ 13

โทรสาร :
+662 745 8521-2

สัดสวนการถือหุน :
22.22%

สัดสวนการถือหุน :
40.00%

สัดสวนการถือหุน :
45.00%
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ขอมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ

บจก ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย)

บจก สํานักกฎหมายธรรมนิติ

บจก สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอรเนชั่นแนล

นายทะเบียนหลักทรัพย

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางวิไลรัตน โรจนนครินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

ที่ตั้งสํานักงาน :
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร
10110

ที่ตั้งสํานักงาน :
ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร 2/4
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ตั้งสํานักงาน :
316/322 ซอยสุขุมวิท 22 คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท :
+662 229 2800

โทรศัพท :
+662 252 1260 และ +662 6550711

โทรศัพท :
+662 259 5300-2

โทรสาร :
+662 359 1259

โทรสาร :
+662 252 1104 และ +662 6550708

โทรสาร :
+662 260 1553 และ +662 2598956
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 215,294,775 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาทหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 330,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนทุนเรียกชําระแลว 215,624,559 บาท ซึ่ง
ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 215,294,559 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 330,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

สิทธิของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบดวยหุน 2 ชนิด คือ หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ
หุนบุ ริม สิทธิมีสิทธิ ได รับ เงิน ปน ผลรวมกับ หุน สามัญในอั ตราเท ากั น โดยคํา นวณจากส วนของผลกํา ไรภายหลั งจากออก
หุนบุริมสิทธิแลว เวนผลกําไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพยอื่น ซึ่งไดมาอยูกอนออกหุนบุริมสิทธิ ซึ่งให
แบงแกหุนสามัญ
ผูถื อหุ น บุ ริม สิ ทธิ มี สิทธิ ออกเสีย งในที่ ประชุ ม ผู ถื อหุ น โดยหนึ่ งหมื่ นหุ น บุ ริม สิ ทธิ มี สิทธิ ออกเสี ย งเท า กั บ หนึ่งหุ น สามั ญ
นอกจากนี้ หุนบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับสวนแบงคืนทุนเมื่อชําระบัญชี โดยใหมีสิทธิไดรับสวนแบงเฉลี่ยรวมกับ
หุนสามัญในอัตราเทากัน
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ผูถือหุนสามัญ
รายชื่อและสัดสวนของผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
#

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

1

บริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด*

86,250,187

40.06

2

นายพิเสฐ จึงแยมปน** และญาติสนิท

55,809,897

25.92

3

บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร เซคิวริตี้ (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด

5,065,400

2.35

4

นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิต

4,650,000

2.16

5

นายศุภวิทย วัฒนพันธ

2,646,750

1.23

6

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด***

2,063,883

0.96

7

นายวิเชียร ศรีมุนินทรนิมิต

1,989,643

0.92

8

นายพรชัย อริยรัชโตภาส และญาติสนิท

1,806,661

0.84

9

พันตํารวจตรี จตุพล บงกชมาศ

1,400,000

0.65

1,181,700

0.55

162,864,121

75.65

10 นายพรศักดิ์ ไตรสิกขาธรรม

* บริษัท ปโก ฟาร อีส โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนทั้งหมดในบริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด และประธานกรรมการของ
บริษัทฯ เปนกรรมการของ บริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด
** เปนกรรมการบริษัท
*** บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร NonVoting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อขายใหนักลงทุน และนําเงินที่ไดจาก
การขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะไดรับเงินปนผลเสมือนผูถือหุนในบริษัทจดทะเบียน
แต ไม มี สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผู ถื อหุ น ทั้ งนี้ สามารถทราบข อมู ลนั กลงทุ น ในบริ ษั ท ไทยเอ็ นวี ดี อาร จํ ากั ด ได ในเว็ บไซต
www.set.or.th
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นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่น
เชน การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมสํามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลําคม 2555 ดังนี้
- จายปนผลเปนหุนสามัญ ในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยหุนปนผลมีมูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ในกรณีที่ผูถือ
หุนมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.25 บาท และ
- จ่ํายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.027777778 บาท
รวมคิดเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.277777778 บาท โดยบริษัทไดจา ยเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ
0.10 บาท สําหรับหุนจํานวน 215,624,559 หุน เปนจํานวนเงิน 21,562,456 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
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โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 8 ทาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจํานวน
ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน 6 ทาน ดังนี้
ซึ่งในจํานวนนี้มีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ดังนี้

รายชื่อ/ตําแหนง
นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายพิเสฐ จึงแยมปน
รองประธานกรรมการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ
กรรมการ
นายยอง ชุน คอง
กรรมการ
นายวิริยะ ผลโภค
กรรมการและที่ปรึกษา
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการอิสระ
นายเสริญ วิเทศพงษ
กรรมการอิสระ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการอิสระ

จํานวนครั้งเขารวมประชุม
/จํานวนครั้งประชุมทั้งป

รายชื่อ/ตําแหนง
นายพิเสฐ จึงแยมปน
ประธานกรรมการบริหาร
นายเชีย ซอง เฮง
รองประธานกรรมการบริหาร
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ
กรรมการบริหาร
นายโชคชัย วัชรนิรันดรกุล
กรรมการบริหาร
นางสาวสุภาภรณ สวางจิตต
กรรมการบริหาร
นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน
กรรมการบริหาร

5/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5

จํานวนครั้งเขารวมประชุม
/จํานวนครั้งประชุมทั้งป

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

5/5

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ดังนี้

โดยมี น ายชั ย จิ ต ต เทหะสุ ว รรณรั ต น เป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ/ตําแหนง
นายไชยยศ บุญญากิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสริญ วิเทศพงษ
กรรมการตรวจสอบ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผู กพันบริ ษัท
กรรมการผูมี อํานาจลงนามผู กพั นบริ ษัทฯ คื อ นายพิเ สฐ
จึงแยม ปน ลงลายมื อชื่ อร วมกับ นายเชีย ซอง เฮง หรื อ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ หรือ นายยอง ชุน คอง รวมเปน
ส อ ง ค น แ ล ะ ป ร ะ ทั บ ต ร า สํ า คั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ

จํานวนครั้งเขารวมประชุม
/จํานวนครั้งประชุมทั้งป

4/4
4/4
4/4

โดยมีน ายชัย จิต ต เทหะสุว รรณรัต น เปน เลขานุก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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4. คณะกรรมการสรรหา

5. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกําหนด
จํานวน 7 ทาน ดังนี้
คาตอบแทนจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายชื่อ/ตําแหนง
นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายพิเสฐ จึงแยมปน
รองประธานกรรมการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ
กรรมการ
นายวิริยะ ผลโภค
กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ

รายชื่อ/ตําแหนง
นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายวิริยะ ผลโภค
กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งนายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน
ประธานเจา หน า ที่บ ริหารสายการเงิ นบั ญชี ทํา หนา ที่เ ป น
เลขานุการบริษัท
โดยบริ ษั ท ฯ ได แ นบข อ มู ล ประวั ติ ข องกรรมการ และ
เลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1
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คาตอบแทนกรรมการบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 มีมติอนุมัติคาตอบแทนและโบนัส
กรรมการ โดยใหจ ายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการประจํ าป 2557 เปนเงินจํา นวนไมเกิ น 6,000,000 บาท โดยให
คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
หลักเกณฑการแบงจายค าตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน
เดือนละ 10,000 บาทตอคน
คาเบี้ยประชุม
ครั้งละ 20,000 บาท สําหรับประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ครั้งละ 15,000 บาท สําหรับกรรมการที่เขาประชุม
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
จายปละ 200,000 บาทตอคน โดยจายเปนรายไตรมาส
เงินโบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินโบนัสกรรมการ
ใหแกกรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่ปรึกษา 1 คน
รวมเปน 4 คน โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแตละคน
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ผูบริหาร
ในป 2556 และ ป 2557 บริษัทฯ จายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินซึ่งประกอบดวยเงินเดือนและโบนัสแกผูบริหาร รวมเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 24.20 ลานบาท และ 23.95 ลานบาท ตามลําดับ

คาตอบแทนอื่น ๆ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 ของเงินเดือน โดยในป 2557 บริษัทฯ ได
จายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารเปนจํานวน 1.00 ลานบาท
*ผูบริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตนเปนไปตามนิยาม “ผูบริหาร” ของ กลต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึง
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ
นาย เชีย ซอง เฮง

คาตอบแทน
คาตอบแทน
กรรมการ
รายเดือน คาเบี้ยประชุม ตรวจสอบ
120,000
100,000
-

โบนัส
กรรมการ
-

รวม
220,000

นายพิเสฐ จึงแยมปน

120,000

75,000

-

-

195,000

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ

120,000

75,000

-

-

195,000

นายชุง ชี คีออง

120,000

60,000

-

-

180,000

นายวิริยะ ผลโภค

120,000

60,000

-

940,000

1,120,000

นายไชยยศ บุญญากิจ

120,000

100,000

200,000

980,000

1,400,000

นายเสริญ วิเทศพงษ

120,000

75,000

200,000

950000

1,345,000

นางศศิธร พงศธร

120,000

75,000

200,000

950,000

1,345,000

บาท

960,000

620,000

600,000

3,820,000

6,000,000
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บุคลากร
จํานวนพนักงาน

คาตอบแทนของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน
คน
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)
116

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2556 และป 2557 คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน
ของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยเงินเดือน
และโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 112 ลานบาท และ 112
ลานบาท ตามลําดับ

บริษัทยอย

81
197

คาตอบแทนอื่น
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกําหนดใหพนักงาน
สามารถเลือกสะสมเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 3
หรือ รอยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ
3 หรื อ รอยละ 5 ในอัต ราที่พ นักงานสะสมเอาไว ทั้งนี้
พนั ก งานมีสิทธิไ ด รับ เงิน สมทบและผลประโยชน จ ากเงิ น
สมทบตามอายุการทํางานโดยพนักงานที่ทํางานตั้งแต 2 ป
ขึ้นไป 3 ปขึ้นไป และ 5 ปขึ้นไป จะไดรับผลประโยชนจาก
เงินสมทบเทากับรอยละ 30 รอยละ 50 และรอยละ 100
ของเงินกองทุนที่หักจากพนักงานแตละคนตามลําดับ

ในสวนพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 116 คน แบงไดดังนี้

ฝายบริหาร

คน
8

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
ฝายการเงินและบัญชี

4
11
16

ฝายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)
ฝายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

72
5

หนวย: ลานบาท

2556

2557

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3.95

4.52

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน
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หนวย: ลานบาท

2555

2556

2557

พนักงานลาออก

46

39

24

พนักงานใหม

25

35

33

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ

การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีคดีความเปน
จําเลยในศาลแรงงาน อยู 1 คดี ในขณะนี้คดีความดังกลาว
ยังไมยุติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวขอ “ขอพิพาททาง
กฎหมาย”

บริษัทฯ ถือวา พนักงานคือทรัพ ยากรที่มี คาสําคั ญยิ่ง จึ ง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาให พ นั ก งานทุ ก คนมี ทัก ษะ ความรู
ความสามารถและสมรรถภาพหลั ก ที่ ส อดคล องกั บ การ
ปฏิบัติงาน โดยดําเนินการจัดใหมีการฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงหลักสูตรการ
อบรมและดูงานในตางประเทศ สงเสริมการเรียนรูและการ
พั ฒ นาองค ค วามรู ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานเกิ ด
ความคิ ด สร า งสรรค ในรู ป แบบต า งๆ เพื่ อให พ นั ก งานได
แสดงศั กยภาพอย างเต็ มที่ ทั้งในระดับ บุคคลและทีม งาน
เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันในบริษัทฯ โดยถือเปน
การสรางรากฐานในระยะยาวที่จะสงผลสําคัญถึงความสําเร็จ
ในป จ จุ บั น และในอนาคตของบริ ษัทฯ เสริ ม สร า งความรู
ความสามารถของพนักงาน โดยใหสอดคลองกับการเติบโต
การเปนผูนําในการแขงขัน และการเปนผู สรางมูลคาเพิ่ ม
ของบริษัทฯ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มี
คาสูงสุด และเปน รากฐานที่สําคัญของการพัฒ นาบริษัทฯ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเปนนโยบายหลักที่สําคัญของ
บริ ษัทฯ ดั ง นั้ น บริ ษัทฯ จึ งมี น โยบายมุ งเน น ที่ จ ะพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ ใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการ
สรรหา เพื่ อสรรหาบุ ค ลากรที่ ที่มี ศั ก ยภาพสู งสุ ด มี ก าร
ส งเสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู ความสามารถอย า ง
ตอเนื่อง และการปลูกฝงคานิยมในองคก ร ใหเป นองคก ร
แหงการเรียนรู ตลอดจนเสริมสรางใหพนักงานเปนพนักงาน
ที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตควบคู
กันไป

พนักงานสัมพันธ
บริ ษัทฯ จัดให มีการดํ าเนินงานส งเสริ มดานแรงงานสั มพั นธ
และสร างความผู กพั นอย างต อเนื่ องของพนั กงานในบริ ษัทฯ
เพื่อใหพนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเปนการสนับสนุน
ใหมีสวนรวมในกิจกรรมรูปแบบตางๆของบริษัทฯ ตัวอยางของ
การดํ าเนิ นงานด านแรงงานสั มพั นธ ได แก กิ จกรรมทํ าบุ ญ
บริษัทฯ กิจกรรมวันปใหม การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให
พนักงานไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม เช น การไปบริ จาคสิ่งของ
อุ ป กรณ ก ารเรี ย นแก เด็ กยากจนและเด็ ก กํ า พร า ในสถาน
สงเคราะห หรื อการชวยเหลื อผู ประสบภั ยธรรมชาติ และการ
บริ จาคเงิ นช วยเหลื อแก มู ลนิ ธิ ต างๆ และการร วมจั ดสร าง
หองสมุดในโรงเรียนทุรกันดาร เปนตน

บริ ษั ทฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ควบคูไปกับการดูแลใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานใหมที่มีคุณภาพ
บนพื้ นฐานความสามารถหลั กที่ต อบสนองความตองการ
ขององคกรและสอดคลองกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณา
จัดสรรอัตรากําลังคนที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง การเตรี ย มความพร อ ม
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร คือ มี
ความรับผิดชอบ (Accountability) มีความซื่อสัตย (Integrity) มี
เกียรติ (Dignity) เพื่อสงเสริมใหพนักงานยึดหลักในการทํางาน
บนพื้ นฐานดานจริยธรรม และยังส งเสริ มป จจั ยต างๆ เพื่ อให
พนั กงานมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ในการทํ างาน เช น สวั สดิ การที่
เหมาะสม สภาพการทํ างานที่ ปลอดภั ย ส งเสริ มสุ ขภาพของ
พนักงาน สรางจิตสํานึกในการทํางานรวมกัน
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สวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมใหกับพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายดา น
สวัสดิ การพนักงานอยา งสม่ํา เสมอ โดยพิจารณาให มีการ
จา ยผลตอบแทนและสวั สดิก ารที่ เ หมาะสมและเป นธรรม
สําหรับพนักงาน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกัน
ชีวิต ประกันทุพ พลภาพ และประกั นสุขภาพแกพนั กงาน
ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการดานสุขภาพเพิ่มเติมแก
พนักงาน

การดําเนินการดานความปลอดภัย อา
ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น
การทํางาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย
และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เพื่ อดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การวางแผนพั ฒ นาระบบความ
ปลอดภัยและชีวอนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดใหมี
การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ
และจัด เตรีย มเครื่ องมือ และอุ ปกรณ ดา นความปลอดภั ย
ตางๆ ใหแกพนักงาน และจัดฝกอบรมดานความปลอดภัย
เกี่ ย วกั บ การอพยพหนี ไ ฟและการป อ งกั น อั ค คี ภั ย แก
พนัก งาน เพื่อให พนัก งานสามารถใชอุปกรณ ดับเพลิ งได
อยางถูกตอง
บริษัทฯ จั ดใหมี การจัดบอรดประชาสัมพั นธให ความรูแก
พนักงาน อีกทั้งไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู ความเขาใจ
แกพนักงานในเรื่องตางๆ เชน การเชิญผู เชี่ยวชาญมาให
ความรูเรื่องแนวทางการบริหารรางกายในระหวางปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันการเกิดโรค เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ตองควบคูไปกับ
การเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยใหความสําคัญกับสุขภาพที่ดี
ของพนักงานทั้งรางกายและจิตใจโดยจัดใหมีการตรวจเช็ค
สุขภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เปนตน
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการบริหาร
จัดการใหเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและโปรงใส คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริ หารใหชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหาร
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเปนแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนดไวนั้น บริษัทฯ จึงไดสรุปสาระสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในป 2557 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในฐานะที่เปนเจาของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เชน การซื้อขาย การ
โอนหุน การมีสวนในสวนแบงกําไรของบริษัทฯ และสิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียงลงมติใน
การประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน
กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งขอมูลประกอบเหลานี้
ไดมีการเผยแพรลวงหนากอนวันประชุมผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการตัดสินใจในการ
ลงมติ พรอมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพติดตอกันตอเนื่อง 3 วัน กอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน สําหรับผูถือหุนเพื่อเตรียม
ตัวเขารวมประชุม
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งมีกรรมการเขารวมประชุม
ครบทั้ง 8 คน โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุน ณ หองสราญรมย โพธาลัย เลเชอร พารค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับ
ผูถือหุนที่ม าประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได อํานวยความสะดวกใหแกผู ถือหุน โดยไดจัดเตรียมเจ าหนาที่ต อนรับและ
ใหขอมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดใหลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง
และไดนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
กอนเริ่มประชุม ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด เชน
การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระ ในการนับ
คะแนนไดจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด และผูสอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รวมเปนสักขีพยาน และทําหนาที่เปนคนกลางตรวจสอบความถูกตองในการลงคะแนน
เสียง เพื่อความโปรงใสในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล สําหรับวาระแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัทฯ ไดระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัท
ที่สังกัด ประเด็น ความเป นอิสระของผู สอบบัญชี และคา บริ การของผู สอบบั ญชี ไว ในหนั งสื อนัด ประชุ ม เพื่อให ผูถื อหุ น
พิจารณาความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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ระหวางการประชุม บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และไดใช
ระบบบารโคดในการนับคะแนน เพื่อใหการประชุมดําเนินไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ทั้งนี้ การประชุมไดดําเนินไป
ตามลําดับระเบียบวาระที่แจงในหนังสือเชิญประชุม และไมมีการขอเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวแตอยางใด
หลังการประชุม บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน พรอมผลการนับคะแนนในชวงเย็นของวันประชุม โดยการแจง
เปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ และเปดเผยไวบนเว็ปไซตของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดใหมีบันทึกการประชุมที่ถูกตอง
ครบถวน ซึ่งครอบคลุมถึง การแสดงความคิดเห็นการตอบขอซักถามตางๆ และผลการนับคะแนน ใหผูถือหุนตรวจสอบได
และนําสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ พรอมทั้งเผยแพรบันทึก
การประชุมและวีดีทัศนการประชุมใหผูถือหุนรับทราบบนเว็ปไซตของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ดวยการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่
เปนผูบริหารและที่ไมใชผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอย รวมทั้งผูถือหุนตางชาติไดแก
- จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนลวงหนา อยางนอย 14 วันกอนวันประชุม และไดจัดทําหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนชาวตางชาติ
- เผยแพรหนังสือนัดประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนา 14 วันกอนวันประชุม
- จัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แนบไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดอธิบายถึงขั้นตอนและเอกสารในการมอบฉันทะ
เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตองและไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ และ
เปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามารถมอบฉันทะใหผูอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา
รวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ซึ่งบริ ษัทฯ ไดแนบประวั ติ และรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ในการ
พิจารณาวาระตางๆ ของกรรมการอิสระแตละทานอยางครบถวน
- การสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
- ดําเนิน การประชุมผู ถือหุน ตามลํา ดับระเบียบวาระที่ ไดแจงไวในหนังสือนัดประชุม และมีน โยบายที่จะไมเพิ่มวาระใน
ที่ประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

การใชขอมูลภายใน
บริ ษัทฯ มี น โยบายและวิ ธีก ารดู แลกรรมการและผูบ ริ หารในการนํ าข อมู ลภายในของบริ ษัทไปใช เ พื่ อประโยชน สว นตั ว
โดยสามารถดูรายละเอียดในหัวขอ “การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน”
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ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการเขาทําธุรกรรมดังกลาว ดังนี้
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผูบริหารคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื่องที่กําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะไม
เขาร วมประชุ มหรื องดออกเสีย งเพื่ อใหก ารตั ดสิ น ใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริ หารเปน ไปอยางยุติธ รรม เพื่ อ
ประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง
- กรณีมีการทํารายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และคาตอบแทนสามารถคํานวณไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง จะพิจารณาดําเนินการทํา
รายการดั งกล า วให เ ป นไปตามขอกํ า หนดของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั กทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรัพ ย และ
ขอกํา หนดของตลาดหลั กทรัพ ยแหงประเทศไทย ที่ ใช บังคับ กับ การทํ ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน และเสนอตอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
- กรณีมีการทํารายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ
ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผูเชี่ยวชาญ
อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงใน
รายการดังกลาว

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริ ษัทฯ ตระหนั ก ถึ งสิ ทธิ และบทบาทของผู มี สว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม ให ไ ด รับ การปฏิ บั ติ ที่ ดี อย า งเท า เที ย มกั น เพื่ อให เ กิ ด
ความสัมพันธที่ดีและความรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียเหลานี้ อันจะนํามาซึ่งการเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง และ
มั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ จึงไดกําหนดหลักเกณฑโดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูถือหุน :
บริ ษัทฯ มุงเน นที่ จะดํ าเนิน ธุรกิจ ดว ยความซื่อสัต ย สุจ ริต โปรงใส โดยมุงมั่น ที่ จะพัฒ นาบริ ษัทฯ ใหมี การเจริ ญเติบ โต
อยางยั่งยืน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ ยังไดคํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุน ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดไวใน หมวดที่ 1 “สิทธิของผูถือหุน” และหมวดที่ 2 “การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียม
กัน”
พนักงาน :
บริษัทฯ ตระหนัก ดีวาพนัก งานเป นทรัพยากรที่มีคุณ คาสูงสุ ด อันเป นปจจัยแหงความกาวหน าของบริ ษัทฯ จึงสนับสนุ น
การพัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถและมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เ หมาะสมและเป นธรรม โดยได จั ดสวัสดิก ารกองทุน สํา รองเลี้ ยงชีพ การประกัน ชี วิต และประกัน สุขภาพแก พนั กงาน
ตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะตอคณะทํางานและผูบริหาร ซึ่งขอเสนอแนะตางๆ จะไดรับ
การพิจารณาและกําหนดแนวทางแกปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข
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คูคา :
บริษัทฯ มีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา ซึ่งบริษัทฯ คํานึงถึงผลประโยชนรวมกันกับคูคา
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝายและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
การปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยางเครงครัด
ลูกคา :
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการของบริษัทฯ โดยใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
และตรงตามเวลาที่กําหนด ใหความดูแลและรับผิดชอบ รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา
คูแขง :
บริษัทฯ เชื่อวาการแขงขันทางการคาเปนปจจัยที่กอใหเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบ
กติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน
เจาหนี้ :
บริ ษัทฯ เชื่อว า การปฏิ บั ติ ตามเงื่อนไขที่ ไ ดต กลงไว ต อเจ า หนี้ ทางการค า เพื่อประโยชน รว มกั น ทั้ งสองฝ า ยจะก อให เ กิ ด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน และนํามาซึ่งความไววางใจตอกันในระยะยาว
ชุมชน :
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี

นโยบายการแจงเบาะแสและการคุมครองผูแจงเบาะแส
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรับแจงเบาะแส ขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจงเบาะแสโดยตรงมาที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 02-748-7007 โทรสาร 02-745-8521-2
ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะดํา เนิ นการตรวจสอบตามขั้ น ตอนและบั น ทึ ก การสอบสวนไว เ ปน ลายลั ก ษณ อัก ษร โดยไม เ ป ดเผยชื่ อ
ผูแจงเบาะแส รวมทั้ง ดําเนินการจัดเก็บเอกสารขอมูลการรองเรียนเปนความลับ เพื่อ คุมครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูแจงเบาะแสดังกลาว

36

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางมากตอการเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไมใชขอมูลทาง
การเงินตอสาธารณชน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผานชองทางตางๆ เชน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2) เว็บไซตของบริษัทที่ www.picothai.com การเขารวมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity
Day) การจัดใหมีการประชุมกับนักวิเคราะหหลักทรัพยอยางสม่ําเสมอ โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหนักลงทุน
และนักวิเคราะหทั้งในและตางประเทศพบปะและรวมประชุมกับผูบริหาร เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” นอกจากนี้
ในป 2557 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหมีการรายงานการซื้อ-ขาย และการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการมีสวนไดเสียของตน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจวาการปฏิบัติดังกลาวจะชวยใหผูถือหุนไดรับทราบขาวสาร ตลอดจนขอมูลสําคัญตางๆ ที่จําเปน และยังจัด
ใหผูถือหุนและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธไดตลอดเวลา
โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงินบัญชี ทําหนาที่ในการติดตอ
กั บ ผู ถื อ หุ น นั ก วิ เ คราะห และภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง สามารถติ ด ต อโดยโทรศั พ ท เ บอร 02-748-7007 หรื อ ที่ อี เ มล
chaijit@picothai.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 8 คน เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ซึ่งสัดสวนของกรรมการอิสระ
คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
- คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระ
คราวละ 1 ใน 3
- กรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
ทิศทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปที่กําหนดไว อันเปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไวอยางชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อชวยในการกํากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมี
การประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนประจําทุก 3 เดือนเชนกัน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อ คัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มี คุณสมบั ติเหมาะสมเปน กรรมการบริษัทและเสนอแนะการกําหนดค าตอบแทนและผลประโยชนอื่น ใด โดย
คํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของประธานอํานวยการและประธานเจาหนาที่บริหาร
- บริษัทฯ ไดกําหนดใหประธานเจาหนาที่ บริหารสายการเงิน บัญชี ทําหนาที่เ ปนเลขานุ การคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่แนะนําดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการตองทราบ
รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
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วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการมีกําหนดวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
กรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งให
กรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกเขาดํารง
ตําแหนงใหมได
กรณีกรรมการพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเขา
เปนกรรมการแทนได โดยบุคคลดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

การถวงดุลอํานาจของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหนา ที่ กํ ากั บดู แลการทํ างานของคณะกรรมการบริ หารใหเ ปน ไปตามนโยบายที่ กํา หนดไวอยา งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งประธานกรรมการบริษัทเปนคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจาหนาที่บริหาร เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทําหนาที่ถวงดุลอํานาจ
และตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไมได
ผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุมบุคคลกลุมเดียว

การถวงดุลอํานาจของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียว หรือ
กลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล
- กรรมการที่เปนกรรมการบริหาร 3 ทาน
- กรรมการทีไ่ มไดเปนกรรมการบริหาร 5 ทาน
- กรรมการทีเ่ ปนอิสระ 3 ทาน

การกําหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได กําหนดนโยบายการจํา กัดจํา นวนบริษัทที่ก รรมการบริษัทจะไปดํารงตํา แหน งกรรมการ เพื่อให
กรรมการสามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหน าที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหกรรมการบริษัทสามารถดํารง
ตําแหนง ไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทยอยที่ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียน
ในคณะกรรมการบริษัท ไมมีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหง และไมมีกรรมการที่
เปนผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 2 แหง
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได ต ระหนั ก ถึ งหน า ที่ สํ า คั ญ ในฐานะกรรมการที่ จ ะต อ งเข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
อยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และรวมตัดสินใจในกิจการสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน และ
บริษัทฯ ไดกําหนดวันประชุมไวลวงหนาทุกป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได และแจงใหกรรมการทุก
ทานทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสง
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปดโอกาสใหกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุม
พิจารณาได กรรมการแตละท านยั งสามารถที่ จะแสดงความคิดเห็น ตอที่ ประชุม ไดอยา งเป ดเผยและตรงไปตรงมา โดย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน
ไดเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ง นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เปนเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการ
แตงตั้งขึ้นนั้น เปนผูที่คณะกรรมการเห็น วามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถดานบัญชี และไดผานการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้
- ดูแลการจัดประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ และขอพึง
ปฏิบัติตางๆ
- จัดทําและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- เปนที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายและผูสอบบัญชี
- ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการบริษัท เกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมี
การปฏิบัติตามอยางถูกตอง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
- รับผิดชอบจัดทําและจัดเก็บรักษารายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเปน
ผูจัดทําทะเบียนประวัติการเขารวมอบรมของคณะกรรมการ พรอมทั้งนําเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมตอกรรมการแตละทานเพื่อ
พิจารณาเขารวมอบรม
การเขารวมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผูบริหารที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีรายละเอียด
ดังนี้
กรรมการและผูบริหาร
ชื่อหลักสูตร
รุน
นายพิเสฐ จึงแยมปน
Director Accreditation Program
DAP 7/2004
Director Certification Program
DCP 51/2004
Finance for Non – Finance Directors
FND 9/2004
Role of the Chairman Program
RCP 20/2008
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ
Director Accreditation Program
DAP 7/2004
Director Certification Program
DCP 48/2004
Finance for Non – Finance Directors
FND 9/2004
นายวิริยะ ผลโภค
Director Accreditation Program
DAP 7/2004
นายไชยยศ บุญญากิจ
Director Accreditation Program
DAP 7/2004
Audit Committee Program
ACP 3/2004
Finance for Non – Finance Directors
FND 10/2004
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management MIR 6/2009
Improving the Quality of Financial Reporting
QFR 1/2006
นายเสริญ วิเทศพงษ
Director Accreditation Program
DAP 7/2004
นางศศิธร พงศธร
Director Accreditation Program
DAP 28/2004
Director Certification Program
DCP 58/2005
Financial Institutions Governance Program
FGP 3/2011
นายโชคชัย วัชรนิรันดรกุล
Director Accreditation Program
DAP 93/2011
นางสาวสุภาภรณ สวางจิตต Director Accreditation Program
DAP 93/2011
นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน Company Secretary Program
CSP 31/2009
Effective Minute Taking
EMT 14/2009
Successful Formulation and Execution of Strategy
SFE 15/2012
How to Measure the Success of Corporate Strategy
HMS 1/2012
How to Develop a Risk Management Plan
HRP 1/2012
Corporate Governance for Executive
CGE 1/2014

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
ในกรณีที่มีกรรมการใหม บริษัทฯ มีนโยบายใหมีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อ
แนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนใหเขารับการอบรมหลักสูตร
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
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โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถและประสบการณ ใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และปฏิ บัติ หน าที่ ต ามวั ต ถุ ประสงค ข อบั งคั บ และมติ ที่ประชุ มผู ถื อหุน ของบริ ษัทฯ ด วยความระมัด ระวังและ
ใชวิจารณญาณเพื่อรักษาผลประโยชนและรับผิดชอบตอผูถือหุน
2. กําหนดเปาหมาย ทิศทางการดําเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ทบทวนและกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางเหมาะสมยกเวนนโยบาย
หรือการดําเนินงานที่ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
3. แตงตั้งและกํากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการไดมี
มติ แต งตั้ งคณะกรรมการบริ หาร และกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจและหน า ที่ ของคณะกรรมการบริ ห ารไว โดยชั ด เจน และ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติไปใหมีประสิทธิภาพ
4. แตงตั้งและมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุ คคลอื่นใดใหดําเนินกิ จการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจ
มอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อแก ไ ขอํ า นาจนั้ น ๆ ก็ ไ ด การแต งตั้ งหรื อมอบอํ า นาจดั งกล า ว
ตองอยูภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
- การแต งตั้งหรือมอบอํ า นาจในเรื่ องใด ผู ได รับการแต งตั้งหรือผู รับมอบอํ า นาจจะต องไม เป น ผูที่มี สวนไดเ สี ยหรื อมี
ความขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยในเรื่องนั้น
- การแต งตั้ งหรื อมอบอํ า นาจต องไม มี ลัก ษณะเป น การแต งตั้ ง หรื อ การมอบอํ า นาจที่ ทํา ให ผู ไ ด รับ การแต ง ตั้ งหรื อ
ผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
การแตงตั้งหรือมอบอํานาจ ตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูไดรับการแตงตั้งหรือผูรับมอบอํานาจ
ไวอยางชัดเจน และตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดคาน
ในรายงานการประชุมใหชัดเจนดวย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. ทําหนาที่เปนผูนํา ของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไว
2. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน
3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝายเทากัน
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2. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
-

เสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
เปาหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธทางธุรกิจ
แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป
โครงสร า งองค ก รและการบริ หารโดยให ค รอบคลุ ม ถึ งรายละเอี ย ดของการคั ดเลื อก การฝ ก อบรม การว า จ า ง และ
การเลิกจางพนักงานบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทไดอนุมัติแลว
3. พิจารณาการเขา ทําสัญญาเกี่ยวกั บธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ ยวกับการซื้อทรั พยสินหรือทําให ไดมาซึ่ง สิทธิเพื่ อ
นํามาใชประโยชนในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกลาว
4. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกูยืม การค้ําประกัน
5. การแกไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
7. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในแตละคราวไป
ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฏหมายและกฎระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ นลั ก ษณะอื่ น ใดกั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ย หากมี ก รณี ดั ง กล า วให
คณะกรรมการบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานอํานวยการ
1. รับ ผิ ด ชอบทํ า หน า ที่ เป น ผู นํ า คณะกรรมการบริ หาร โดยการดู แล ให คํ า แนะนํา และประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานของ
ฝายจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
2. ลงนามรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารในการอนุมัติงบประมาณ คาใชจายในการดําเนินการ รวมทั้ง สัญญาตางๆ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารไดตามความเหมาะสม
4. พิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกําหนดไว และ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
ควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน
3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง ออกคําสั่งหรือประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานและการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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4. จาง บรรจุ แต งตั้ง ลงโทษทางวินั ยพนัก งานและลู กจา ง และให พนักงานหรือลูก จางพนสภาพ รวมทั้ งการเลื่อนหรื อ
ปรับคาจางของพนักงาน แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบขอบังคับกําหนดใหกรรมการเปน
ผูจาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คาใชจายในการขาย
และบริหาร และรายจายลงทุน ใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
6. สําหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
7. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. พิจ ารณาผลกํา ไรและขาดทุน ของบริษัทฯ การเสนอจา ยเงิน ปน ผลระหว างกาลหรือเงิ นป นผลประจํา ป เพื่ อนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (บุคคลตาม
มาตรา 258 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปน
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับ
การแต งตั้ ง ทั้ งนี้ ลั ก ษณะต องห ามดั งกล า วไม รวมถึ งกรณี ที่ก รรมการอิ สระเคยเป น ข า ราชการ หรื อที่ ป รึ ก ษาของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรื อผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุน ที่มีนัย หรือผูมี อํานาจควบคุ มของผู มีความสัมพัน ธทางธุ รกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทย อ ย บริ ษัทรว ม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอน
ไดรับการแตงตั้ง
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี อํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพ นจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถื อหุนซึ่งเปน
ผูเกีย่ วของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรื อไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือ
ถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ขอ 1 - 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะได
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบ ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา งถูกตองและเปดเผยเพีย งพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิ บั ติ ข องบริ ษัทฯ ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อกํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
5. พิจ ารณาการเป ดเผยข อมู ลของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่เ กิ ดรายการที่ เ กี่ย วโยงกั น หรื อรายการที่ อาจมีค วามขั ดแย งทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของของธุรกิจของบริษัทฯ
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในคณะกรรมการการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เปนกรรมการตรวจสอบที่เปนผูที่มีความรู และประสบการณเพียง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได

4. คณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ไดแก การพิ จารณาคั ดเลือกและกลั่ นกรองบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัทและเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน ได แก การเสนอแนะการกํ า หนด
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของประธานอํานวยการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําป

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาชว ยในการคัดเลือก
พิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจาก
วิสัยทัศน คุณวุฒิพื้นฐาน ความชํานาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการดํา เนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
จะตองเปนไปตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกตอไป
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงดวยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพนตําแหนงตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนกรรมการแทนไดในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไมตองเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อ
ลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ที่ตนแทนเทานั้น
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กรณีตําแหนงกรรมการว างลง เนื่องจากครบกํา หนดวาระในการประชุ มสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งกรรมการตองพนจาก
ตํ า แหน งหนึ่ งในสามนั้ น อาจพิ จ ารณารายชื่ อบุ ค คลที่ เ หมาะสมจากบุ ค คลที่ เ ป น กรรมการเดิ ม ที่ พ น วาระเพื่ อเสนอให
ดํารงตําแหนงตอไป โดยที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนสามัญตอเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุนบุริมสิทธิตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถ ือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ :

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

คาตอบแทนของกรรมการบริหาร :
คาตอบแทนของกรรมการบริหารเปนไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ระดับบริหารแตละทาน โดยมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน หรือมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ และประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูบริหาร
แตละทานมาประกอบการพิจารณา

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษทั รวม
ในสวนนโยบายในการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งตัวแทนใหเปนกรรมการในบริษัทยอย
และบริษัทรวม เพื่อใหมีสวนรวมเปนกรรมการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ โดยมีสวนในการควบคุมและ
กําหนดนโยบายของบริษัท ซึ่งกําหนดใหบริษัทยอยและบริษัทรวมพึ่งพารายไดจากบริษัทแมไมเกินรอยละ 30 ของรายได
ของแตละบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวสามารถขยายฐานลูกคาและบริการไปยังลูกคากลุมอื่นๆ
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและสงเสริมใหบริษัทยอยและบริษัทรวมสามารถเติ บโต และพึ่งพาตนเองได อีกทั้งเปนการกระจาย
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทโดยรวมดวย สําหรับบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทฯ นั้น จะตองดูแล
ใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูลและการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวม
ไดทันกําหนด

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจอยางเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให
เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ ฝายบริหารไดมีการตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดนั้นๆ เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบดังกลาวนี้มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
ขนาดขององคกร โดยจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขาทําการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและรายงานผล
การตรวจสอบตอประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการปองกันและควบคุมผูบริหารมิใหนําขอมูลภายในองคกรไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว ทั้งนี้รวมทั้ง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยมีนโยบายดังนี้
- ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ของผูบริหารที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยและบทลงโทษตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
- หามมิใหผูบริหารหรือพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของ
- หามผู บริหารทํา การซื้อขายหลั กทรัพ ยของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 30 วัน ก อนเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจําป และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว
- กรณีที่ผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในที่สงผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองไมซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ จนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในรอบปบัญชี
2557 เปนจํานวนเงินรวม 2,160,000 บาท
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ความรับผิดชอบตอสังคม
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปโกและแนวคิดการสรางคุณคารวมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)
บริษัท ป โก (ไทยแลนด ) จํา กัด (มหาชน) มุงมั่น ที่จะพัฒนาองคก รสูก ารเติบ โตทางธุรกิ จอยางยั่งยืน โดยตระหนั กว า
การเติบโตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดเมื่อดําเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ บริษัทฯ มีปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจ คือ “สิ่งใดที่ดีตอสังคม สิ่งนั้นยอมดีตอการดําเนินธุรกิจ” ดังนั้น บริษัทฯ จึงเนนการสรางสรรคบริการดานตางๆที่เปน
ประโยชนตอการสงเสริมคุณภาพของสังคมมาโดยตลอด

ผนวกการรวมพัฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสรางสรรค
จากปรัชญาการดําเนินธุรกิจ สูการผนวกมิติทางสังคม (Social Dimension) เขาไวในกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในป 2548 บริษัทฯ ริเริ่มเสริมจุดแข็งโดยเพิ่มองคความรูหรือเนื้อหา (Content) สูบริการตางๆ บริษัทฯ แสวงหาแหลงความรู
สากลจากเครือขายที่มีอยูทั่วโลกเพื่อนําเสนอนวัตกรรมสูสังคมไทย โดยเฉพาะธุ รกิจดานการสรางสรรคแหลง สื่อสารองค
ความรู หรือ Knowledge Communication
ในการเริ่มตนธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรูนั้น บริษัทฯ เริ่มตนจาก “เรื่องการศึกษา” เนื่องจากเปนความ
ตองการของตลาดและสังคม เพราะปญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาสงผลกระทบตอทุกภาคสวนในสังคมรวมทั้งภาคเอกชน
ดวยตระหนักในความสําคัญและเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่รวมสรางคุณคาแกสังคมใน"เรื่องการศึกษา" บริษัทฯ จึงเริ่มตน
จากงานวิจัยและคนควาหาองคความรูทางการศึกษาโดยฝายงานที่เรียกวา Education Communications พบวา ปจจัยหนึ่งที่
มีความสําคัญในการพัฒนาระบบการศึก ษา คื อ “การพัฒนาวิชาชีพ ครู” ซึ่งเป นขอค นพบที่สรุปได ทั้งจากงานวิ จัยของ
McKinsey (2007) ในเรือ่ ง How the World’s best performing school systems come out on top และ ตัวอยางประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จทางดานการศึกษาอยางสิงคโปร
ในฐานะภาคเอกชนที่ ต องการสร า งคุ ณ ค า ร ว มกั บ สั งคมในเรื่ องการศึ ก ษา บริ ษัทฯ กํ า หนดจุ ด ยื น ในฐานะ Education
Communications หรือผูส ื่อสารทางการศึกษาเพื่อนําเสนอนวัตกรรมทางดานการศึกษาจากทั่วโลกสูสังคมไทย โดยมุงเนน
“เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)” ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา
ตั้งแตป 2550 บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจในแนวทางนี้ และในป 2554 แนวทางดังกลาวไปสอดคลองกับแนวคิดในการดําเนิน
ธุรกิจที่เรียกวา “ การสรางคุณคารวมกับสังคม” หรือ “Creating Shared Value” ที่ศาสตราจารย ไมเคิล อี พอตเตอร
นําเสนอไวโดย อธิบายความสําคัญของการดําเนินธุรกิจแบบสรางคุณคารวมกับสังคมวา เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจที่
นําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
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นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมทางดานการศึกษาที่มงุ สรางคุณคารวมกับสังคม
นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมสําคัญที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโดยมุงสรางคุณคารวมกับสังคม (Creating Shared Value)
ทางดานการศึกษาของบริษัทฯ ถูกกําหนดไวในกลยุทธการดําเนินธุรกิจ ในสวนงาน Education Communications โดย
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กิจกรรมหลักที่เปนธุรกิจของบริษัทฯ และ กิจกรรมสงเสริมคุณคารวมทางการศึกษาแกสังคม มี
รายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมหลักที่เปนธุรกิจของบริษัทฯ

EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความรวมมือระหวางรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง”
EDUCA เปนสวนหนึ่งของงานดาน Education Communications ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นตั้งแตป 2550 งาน EDUCA มี
พัฒนาการและไดรับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเปนอยางดี ตลอด 8 ปที่ผานมา EDUCA เติบโตอยางเขมแข็งและเปนสวน
หนึ่งในการสรางความยั่งยืนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูไทยอยางตอเนื่อง EDUCA ดําเนินการภายใตโมเดลความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) ซึ่งมีจํานวนครูผูเขาชมงาน และไดรับการสนับสนุนและรวมมือ
อยางดีจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทุกป
ในป 2557 บริษัทฯจัดงาน EDUCA 2014 (ครั้งที่ 7) ภายใตแนวคิด Assessment for Learning ดวยความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน EDUCA 2014 มีครูและนักการศึกษาจากทั่วประเทศเขารวมงานจํานวน 50,248 คน และมีครู
ที่ลงทะเบียน เปนสมาชิกในเครือขายของ EDUCA จํานวน 191,105 คน มียอดผูติดตามใน Facebook จํานวน 8,444 คน
ซึ่งแสดงใหเห็นวางาน EDUCA เปนงานที่ไดรับการยอมรับจากครูและนักการศึกษาทั่วประเทศ ในฐานะแหลงเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพของครูไทย ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทยทั้งหมดไมมีคาใชจาย เนื่องจากใชโมเดลสนับสนุนและ
รวมมือจากภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่จะเปนผูสนับสนุนคาใชจายสําหรับใหแกครูทุกคนเขารวมการพัฒนาตนเอง โดยบริษัทฯ
มีรายไดจากการจัดประชุมนานาชาติ และขายพื้นที่การจัดแสดงสินคา
เนื้อหาสาระของการประชุมนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน
เปนสิ่งพิมพ จํานวน 17 ราย และสื่อโทรทัศน 4 รายการ ไดแก รายการขาวประชาสัมพันธในชอง NBT SpringNews
รายการวิทยุของสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ และรายการวิทยุเกาสารพันยามเย็น และเผยแพรผานเว็บไซต มีการนําเสนอ
สาระที่เปนประโยชนเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแกสาธารณชน ในลักษณะสกูปขาวความรู สาระจากการประชุมนานาชาติ
จากการสัมภาษณวิทยากร และเจาภาพรวมจัดงาน เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพคิดเปนพื้นที่สื่อ 1,726.55 คอลัมนนิ้ว รวมทุกสื่อ
คิดเปนมู ลค าสื่อ 3,625,341.70 บาท ซึ่งประการสํ าคัญความรู เหล านี้ ไดรับการสื่ อสารต อยอดสู กลุม ครู ที่ยังไม มีโอกาส
ไดมารวมงาน และสาธารณชนผูสนใจการศึกษาอีกดวย
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Teachers as Learners

ดิจิตอลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ดวยศักยภาพความเชี่ยวชาญในดานดิจิตอลมีเดีย และประสบการณจากโครงการโทรทัศนครู นําสูการสรางสรรคนวัตกรรม
ทางการศึกษา “Teachers as Learners” คือ นวัตกรรมสรางสรรคทางการศึกษาในรูปของสื่อดิจิตอล (Digital Media) เพื่อ
สงเสริมใหเกิดชุมชนครูผูเรียนรู และการพัฒนาการศึกษาไทย เริ่มเผยแพรตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 และตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน โดยครูทั่วประเทศรับชมไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ รายการ Teachers as Learners ดําเนินธุรกิจภายใตโมเดลความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) โดยเปนโครงการความรวมมือระหวาง บริษัทฯ
และ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รายการ Teachers as Learners ประกอบดวย รายการสากลและการประยุกต นําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีจากหลากหลาย
ประเทศ และคําแนะนําในการประยุกตจากชุมชนแหงการเรียนรูประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ครูประจําการ และ/หรือนิสิตนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพ จํานวนทั้งหมด 103 ตอน (นับถึงกันยายน 2557) นอกจาก
การสรางสรรครายการที่มีคุณภาพเพื่อครูแลว บริษัทฯยังสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรแกครูไดอยางครอบคลุมกวางขวางที่สุด
โดยมีชองทางการเผยแพรรายการ 4 ชองทางดังนี้
1) www.teachersaslearners.com เริ่มเผยแพรตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557
2) www.youtube.com/teachersaslearners เริม่ เผยแพรตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2556
3) Bright TV ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน - 28 พฤศจิกายน 2557 วันจันทร-ศุกร เวลา 05.45-06.00 น.
4) Application TEACHERS as LEARNERS ทั้งในระบบ iOS และ Android
จากผลการตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของรายการ Teachers as Learners แสดงใหเห็นวาครูไทยมีความตองการนวัตกรรม
ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดในหองเรียนของตน และสื่อ (พื้นที่) สําหรับแลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติที่ดีระหวางเพื่อน
ครู ตลอดจนประโยชนที่เ ปนรูป ธรรมจากความรว มมือของ คณะครุศ าสตร จุฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลัย และบริษั ทฯ เพื่ อ
สรางสรรคสื่อดิจิตอลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครู และสรางชุมชนครูผูเรียนรู

2. กิจกรรมที่สงเสริมคุณคารวมทางการศึกษาแกสังคม
ตั้งแตป 2553 เปนตนมา บริษัทฯดําเนินกิจกรรมที่มีสวนสงเสริมคุณคารวมทางการศึกษาแกสังคม ไดแก
1) การสนับสนุนการจัดทํางานวิจัย “ระบบการศึกษาไทยตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมปลาย : ความกาวหนา และความ
ลมเหลว” Thailand K-12 Education System: Progress and Failure
โดย ดร.สุธรรม วาณิชเสนี นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแนวคิดเชิงระบบและคณะฯ ผูวิจัยนําเสนอแกผูท รงคุณวุฒิดาน
การศึกษาหลายกลุม รับฟงขอเสนอแนะและเพิ่มเติมจนเนื้อหาสมบูรณในป 2555 งานวิจัยดังกลาวนับเปนครั้งแรกที่ทําให
สั ง คมได ต ระหนั ก ความสํ า คั ญ ของการคิ ด เชิ ง ระบบต อ ป ญ หาการศึ ก ษาไทย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ในฐานะ Education
Communications สงตอความรูเรื่องนี้สูผเู กี่ยวของระดับนโยบายและสาธารณชน มุงหวังใหเกิดการขับเคลื่อนเพื่อแกไขและ
พัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ
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2) การสรางสรรคหนังสือ ฉะเชิงเทราโมเดล รอยตอที่สูญหายของการศึกษาไทย
จุดตั้งตนของการคนควาขอมูลดวยความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริน ทร ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน และ
บริษัทฯ รวมกันสรางสรรคหนังสือ “ฉะเชิงเทราโมเดล รอยตอที่สูญหายของการศึกษาไทย” หนังสือสารคดีเลาเรื่องผานปลาย
ปากกาของนักเขียนสารคดีมืออาชีพ นําเสนอองคความรูทางการศึกษาที่นาสนใจซึ่งสูญหายไปจากประวัติการศึกษาไทยสู
สาธารณชนผูสนใจ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสําหรับครุศึกษา
ป 2554 บริ ษัทฯ ประสานให เกิ ด ความร ว มมื อระหว างโรงเรีย นสาธิต มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โรฒ (ประสานมิ ต ร)
(ฝายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตวิกกิ แหงมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด เพื่อพัฒนาสรางหลักสูตรพัฒนาครูพี่เลี้ยง
โดยเชิญ ศ.ดร.เจอรกี ลอยมา หนึ่งในวิทยากรสําคัญ (Keynote Speaker) ของงาน EDUCA 2011 ในฐานะครูใหญโรงเรียน
สาธิตวิกกิ แหงมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิและคณะ มารวมใหคําแนะนําปรึกษาในการพัฒนา “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง”
ในเดือนกันยายน 2556 คณะครุศาสตร จุฬาฯ และ โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดใหมี โครงการพัฒนาครู
โดยใช ก ระบวนการสร างระบบการชี้ แนะและการเปน พี่ เลี้ ย ง (Coaching and Mentoring) ขึ้ นโดยความร ว มมื อกั บ
ศ. ดร.เจอรกี ลอยมา ขึ้นอีกครั้ง โดยบริษัทฯมีสวนสนับสนุนในเรื่องคาใชจายในการเดินทางของคณาจารยจากคณะฯ และ
โรงเรียนสาธิตฯ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟนแลนด เพื่อสนับสนุนใหเปนผูบริหารเหลานี้เปนทรัพยากรสําคัญในการรวมพัฒนา
การศึกษาของชาติตอไป
4) ศึกษาฟอรั่ม Suksa Forum
ป 2556 ภายหลังจากงานวิจัยเรื่องระบบการศึกษาไทยตั้งแตปฐมวัยถึง มัธยมปลาย : ความกาวหนา และความลมเหลว
เผยแพรสูกลุมผูเกี่ยวของทางการศึกษา และ สาธารณชนผูใสใจในการศึกษาแลว บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหเกิดการเสวนาพูดคุย
เกี่ยวกับงานวิจัยนี้อยางกวางขวางขึ้นเพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนการศึกษา ในการเสวนาที่เรียกวา "ศึกษาฟอรั่ม " อันเปน
การพูดคุยของกลุมผูนําความคิดทางการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของดานการศึกษา ภายใตจุดมุงหมาย
“รวมกัน เปลี่ยนแปลง และสรางสรรค ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ” ครั้งแรกในชื่อ “ศึกษาเสวนา ปฐมฤกษ” และ
“ศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 2” “The Way Forward” จากนั้นจึงเกิดการรวมตัวของผูเกี่ยวของในนามของ "ศึกษาฟอรั่ม " เพื่อเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
5) การมอบเซิรฟเวอร โปรทีชเชอรวีดีโอ (Proteacher Video)
แก สถาบั นครุ ศึก ษา เนื่องจากบริษัทฯ ได รับ สิทธิจ ากโทรทัศ นค รู ของประเทศสหราชอาณาจัก รในการใชสื่อเพื่อพัฒ นา
การศึกษา ซึ่งบริษัทมีเซิรฟเวอรภายใน (internal server) ที่บรรจุรายการอยูจํานวน 3,400 รายการ มีชื่อวา "โปรทีชเชอร
วีดีโอ เซิรฟเวอร" บริษัทจึงมอบเซิรฟเวอรดังกลาวแกสถาบันครุศึกษา 4 แหง ไดแก คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใหใชเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของคณะฯ และเพื่อใช
ประโยชนทางการศึกษาของประเทศ
6) การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาวะผูนําของนักการครุศึกษา
บริษัทฯ มีสวนสนับสนุนในเรื่องคาใชจายในการเดินทาง และประสานใหเกิดความรวมมือกับวิทยากรจากตางประเทศ ใน
โครงการพัฒนาภาวะผูนําของนักการครุศึกษาเรื่อง “ครุศึกษาเพื่ออนาคต” Teacher education for the future - Teacher
Educators Leadership Program" โดย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและ
การศึกษานานาชาติแหงประเทศไทย
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7) การสนั บสนุ นโครงการพัฒนาการบรรยายสาธารณะ เรื่ อง ภาวะผู นําของนั กการครุ ศึ กษาและนโยบาย
การศึกษาของชาติ
บริษัทฯ รวมกับเจาภาพจัดการบรรยายสาธารณะ เรื่อง Teacher Educators Leadership and National Education Policy
เพื่ อเป ด โอกาสให ผู บ ริ ห ารและคณาจารย ในสถาบั น ครุ ศึ ก ษา นั ก การศึ ก ษา ตลอดจนผู สนใจทั่ ว ไปได รั บ ความรู และ
ประสบการณการจัดการครุศึกษาในฟนแลนด ซึ่งเปนประเทศที่ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับแนวหนาของ
โลก และเปนประเทศตนแบบในการผลิตบัณฑิตครูคุณภาพสูง ที่สามารถนําพาการศึกษาของชาติจนประสบความสําเร็จ เปน
การสรางโอกาสใหสื่อมวลชน และสาธารณชนไดรับองคความรูจากวิทยากร นับเปนการตอยอดและสื่อสารองคความรูทาง
การศึกษาสูสังคม
ในปที่ผานมา (ป 2557) ดวยเหตุผลที่วา "การครุศึกษา" เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยมี
คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรเปนกลไกสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดกลยุทธมุงสนับสนุนให "คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร"
พัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําของสถาบันอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหัวขบวนรถจักรในการพัฒนาองคความรูทางการศึกษา
ตลอดจนสรางความตระหนักใหสังคมเห็นตัวอยางที่ภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาของชาติได มีกิจกรรมที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1) การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาวะผูนําของนักการครุศึกษา ตอเนื่องเปนปที่ 2
บริษัทฯ มีสวนสนับสนุนในเรื่องคาใชจายในการเดินทาง และประสานใหเกิดความรวมมือกับวิทยากรจากตางประเทศ ใน
โครงการพัฒนาภาวะผูนําของนักการครุศึกษาเรื่อง “ครุศึกษาเพื่ออนาคต” Teacher education for the future - Teacher
Educators Leadership Program ปที่ 2 ซึ่งเปนการขยายผลจากโครงการในปแรก ไปยัง คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 3 แหง ระหวาง วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
Professor Dr. Hannele Niemi ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานดานการศึกษาและการพัฒนาการครุศึกษา
ของประเทศฟนแลนด เปนวิทยากร
ผลการดําเนินโครงการ
พบวา โครงการไดรับความสนใจจากคณาจารย และผูบริหารคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรมากยิ่งขึ้น มีผูเขารวมทั้งหมด 40
คน ในสวนคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเคยเขารวมโครงการในปแรกแลว สงตัวแทนคณาจารยระดับบริหาร
ของคณะฯ และระดับบริหารของโรงเรียนสาธิตทั้งระดับประถม และมัธยม เขารวมอบรมจํานวน 17 คน เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด
สู ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาสถาบั น ทั้ ง ในระดั บ คณะฯ และระดั บ โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ส ว นสถาบั น ที่ เ ข า ร ว มในป นี้ ได แ ก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ไดรับความสนใจจากคณบดี และคณาจารยระดับบริหารเขารวมเปนกลุม มหาวิทยาลัยละ 4-5 คน นอกจากนี้ยังมี
ตัวแทนระดับบริหารของสถาบันที่เกี่ยวของอื่นใหความสนใจเขารวมอบรม ไดแก คณบดีและรองคณบดีของ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตัวแทนผูบริหารวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ ตัวแทนผูบริหาร ศูนยจิตต
ปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผูเขารวมอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในองคความรู เนื้อหา สาระ และกิจกรรมที่ใช
ในการอบรมที่เนนการอภิปรายและทํางานกลุม และไดแนวทางที่สามารถนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาคณะฯตอไปไดจริง
2) โครงการบรรยายสาธารณะ"กระบวนการพัฒนาคุณภาพครุศึกษา How to implement Enhancement–Led
Evaluations for Quality in Teacher Education 2557
บริษัทฯ ในฐานะผูสนับสนุนกลุม "ศึกษาฟอรั่ม" รวมกับ “ที่ประชุมคณบดีครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย (กลุม 16)”
จัดการบรรยายเรื่อง กระบวนการพัฒนาคุณภาพครุศึกษา How to implement Enhancement–Led Evaluations for Quality in
Teacher Education ขึ้น โดย Professor Dr. Hannele Niemi เปนวิทยากร วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ผลการดําเนินโครงการ
พบวา โครงการไดรับความรวมมือจากที่ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร ศึกษาศาสตร (กลุม 16) รวมเปนเจาภาพ ทําใหมีกลุม
คณบดีฯเขารวมฟงการบรรยาย และยังไดรับความสนใจทั้งจากผูบริหารการศึกษาระดับนโยบาย คณาจารย ผูบริหารคณะครุ
ศาสตร ศึกษาศาสตร คณาจารย ผูบริหารโรงเรียน ครู นิสิตนักศึกษาครู และสื่อมวลชน มีผูเขารวมฟงการบรรยายสาธารณะ
ทั้งหมด 88 คน
เนื้อหาสาระของการบรรยายและกิจกรรมไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน เปนสื่ อสิ่งพิมพ จํานวน 12 ราย คิดเป นพื้นที่สื่อ
644.19 คอลัมนนิ้ว รวมเปนมูลคาสื่อ 2,432,520.50บาท นําเสนอสาระที่เปนประโยชน ในลักษณะสกูปขาวความรู สาระจาก
การบรรยาย จากการสัมภาษณ วิทยากร และเจาภาพรว มจัดงาน ทําให ความรูเหลานี้ไ ดรับ การสื่ อสารตอยอดสูก ลุมผู ที่
เกี่ยวของ และสาธารณชนผูสนใจการศึกษาอีกดวย รายละเอียดของสื่อมวลชนที่นําเสนอขาว ไดแก
1) สื่อโทรทัศน 2 ราย ไดแก รายการที่นี่ Thai PBS ชอง Thai PBS และรายการขาวชอง Now 26
2) สื่อสิ่งพิมพ ในลักษณะปฎิทินกิจกรรม และภาพประชาสัมพันธงานจํานวน 8 ราย ไดแก เดลินิวส ไทยโพสต บานเมือง
สยามรัฐ แนวหนา ไทยรัฐ และเปนสกูปขาวเรื่อง "Finnish expert gives Thai academics idea for lifting teaching
quality" (หนังสือพิมพ The Nation วันที่ 25 สิงหาคม 2557)
3) การประชาสัมพันธเนื้อหาผานเว็บไซตตางๆ ไดแก www.khaosod.co.th, www.vchakarn.co, www. blog.eduzone.com,
www.prvariety.com, www.newswit.com และ www.gakabprig.net
ทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบรรยาย และการบันทึกเทปการบรรยายเพื่อนําเผยแพรองคความรูแกครู และนักการ
ศึกษาที่สนใจตอไปในเว็บไซตของ EDUCA
3) การจัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากครุศึกษาฟนแลนด: คุณภาพครุศึกษา Dialogue on Teacher Educators
Learning Community: Quality Teachers Education and Lessons Learned from Finnish Teacher Education"
บริษัทฯ ในฐานะผูสนับสนุนกลุม "ศึกษาฟอรั่ม "รวมกับ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเสวนาดังกลาวขึ้นใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาส
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักการศึกษาไทยที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการครุศึกษาของฟนแลนด อันนําไปสูการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่มุงขับเคลื่อนการครุศึกษาของไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น
ผลการดําเนินโครงการ
พบวา โครงการไดรับความรวมมือจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจอยางมากจากผูเขารวมเสวนา
และ ผู สนใจรวมเรียนรู (ผูเขารวมฟง) โดยมีผูเข ารวมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 48 คน โดยสวนใหญเปนผูทรงคุณ วุฒิทาง
การศึกษา ผูบริหารและอดีตผูบริหารคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร คณาจารย และผูบริหารโรงเรียน พบประเด็นที่นาสนใจ
ซึ่งเปนบทสรุปรวมกั น และเป นบทเรียนรูเกี่ยวกับ ครุศึกษาของฟนแลนด โดยวิเ คราะหตั้งแต ความศรัทธาในวิชาชีพครู
บทบาทความเปนผูนําของครุศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาและความรับผิดชอบของ
ครุศึกษา ความรวมมือของชุมชน และการพัฒนาคุณภาพของครุศึกษา
เนื้อหาสาระของการเสวนา ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน จํานวน 2 ราย คือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ และมีการนําเสนอสาระจากการเสวนาในลักษณะสกูปขาว คิดเปนพื้นที่สื่อ 213.39 คอลัมนนิ้ว คิดเปน
มูลคาสื่อ 606,751 บาท ทําใหความรูเหลานี้ไดรับการสื่อสารตอยอดสูกลุมผูที่เกี่ยวของ และสาธารณชนผูสนใจการศึกษา
รายละเอียดของการนําเสนอขาว ไดแก
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1) กรุงเทพธุรกิจ สกูป "ครุศึกษาฟนแลนด บทเรียนที่การศึกษาไทยตองรู" 17 ส.ค. 2557
2) ประชาชาติธุรกิจ สกูป"ถอดบทเรียนครุศึกษาฟนแลนด สูการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ" 25 สิงหาคม 2557
การเสวนาครั้งนี้เปนการจุดประกายที่สําคัญใหมีการสรุปบทเรียนที่เรียนรูรวมกัน และแบงปนประสบการณเ พื่อกระตุนใหเกิด
เปาหมายรวมในการจัดการศึกษา
4) การสนับสนุนโครงการ Enhancement-Led Evaluation of Quality and Leadership of Teacher Education in
Thailand
ทั้งในช วง Workshop Preparatory และ ชวง Self-Evaluation ในเดื อนสิงหาคม และเดือนตุ ลาคม 2557 บริษัทฯ ในฐานะ
ผูสนับสนุนกลุม "ศึกษาฟอรั่ม" รวมกับ สถาบันครุศึกษา 3 แหง ไดแก คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนในการรวมกันเปลี่ยนแปลง และสรางสรรคระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ
ผลการดําเนินโครงการ
พบวา จากการสัมภาษณตัวแทนของคณะฯที่ไดพัฒนาการประเมิน พบวา มีความพึงพอใจในกระบวนการพัฒนา รูสึกมีสวน
รวมและเปนกระบวนการที่ทําใหเห็นทั้งจุดเดนและแนวทางในการพัฒนาของคณะฯในภาพรวมอยางมีกลยุทธ มองเปาหมาย
และวิสัยทัศนของคณะฯรวมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงเปาหมายนั้นไปสูการพัฒนาการศึกษาของชาติ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและการบมเพาะบัณฑิตครูบนพื้นฐานงานวิจัยของคณาจารยในคณะฯ ซึ่งเปนประโยชนที่เห็นไดชัด และ
สามารถนํามาปรับในการกําหนดแนวทางการบริหารคณะฯตอไปได หลังจากนั้น วิทยากรไดจัดทําสรุปผลการประเมินภาพรวม
ของการครุศึกษาในประเทศไทย เปนรายงานฉบับสมบูรณเพื่อเปนรายงานพื้นฐานสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ครุศึกษาไทย ตัวอยางกรณีศึกษาจาก 3 สถาบันขางตน
ผลกระทบจากโครงการนี้ ทําให ศึกษาฟอรั่ม และสถาบันครุศึกษาทั้ง 3 แหง (ในฐานะเจาภาพ) มีเอกสารสําคัญจากการ
วิเคราะหตนเอง (ครุศึกษา) จากการแนะนําและใหคําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญระดับโลก เอกสารนี้จึงเปนเอกสารอางอิง และ
จุดเริ่มตนที่สําคัญในการสื่อสาร ใชเปนขอมูลพื้นฐาน นําเสนอภาคนโยบายเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในเรื่องนโยบาย และ
การพัฒนาการครุศึกษาของประเทศตอไป
Education Communications เปนกลยุทธการดําเนินธุรกิจที่มุงสรางคุณคารวมกับสังคม (Creating Shared Value) ทางดาน
การศึกษา โดยนําเสนอผาน นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมสําคัญตางๆที่บริษัทฯ มีสวนรวม สนับสนุน และผลักดันให
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 8 ปที่ผานมา นับเปนตัวอยางของการวางกลยุทธที่ดึงศักยภาพของบริษัทฯ (ในฐานะภาคเอกชน)
มาสรางคุณคาใหกับสังคมในเรื่องของการศึกษา โดยนําผลจากการวิจัยเชิงระบบกําหนดจุดคานงัดสําคัญของการศึ กษาไทย
ไดแก "ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง" มาเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ
บริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจการดวยแนวทางดังกลาวดวยความเชื่อมั่น และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผลิดอกออกผลเปนการสราง
ศักยภาพการแขงขันที่เหนือกวาใหกับธุรกิจ และสรางคุณคาแกสังคมในเรื่องการศึกษาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไดรับประโยชนจาก
แนวคิดตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย ขณะเดียวกัน
สังคม สาธารณชนและผูเกี่ยวของก็ไดรับประโยชนโดยตรงจากองคความรูที่ Education Communications สรรหาและ
เชื่อมโยง อันจะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป
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บริษัทฯ มุงหมายและคาดหวังวา ตัวอยางการดําเนินงานเรื่องนี้จะจุดประกายใหภาคธุรกิจอื่นๆเล็งเห็นความสําคัญ และคุณคา
ของการสรางสรรคสิ่งที่ดีแกสังคมอยางยั่งยืน ในอนาคตบริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสรางคุณคา รวมแกสังคมใน
ประเด็นอื่นๆ และมุง หวังใหภาคเอกชนอื่นๆมารวมเปนสวนหนึ่ง และรวมมือในการสรางสรรคคุณคาที่ยั่งยืนแกสังคมตอไป

การจัดการสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดนํานโยบายทางดานสิ่งแวดลอมของปโก กรุป (Pico Eco) มาปรับใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งเนนเรื่อง 3R ไดแก Reduce, Reuse, และ Recycle โดยมาตรการ 3R ที่นํามาใชในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ มีดังนี้

REDUCE: การลดการใชทรัพยากร
- โครงการ “Think before You Print” เพื่อรณรงคการลดการใชกระดาษ โดยเนนการลดปริมาณการพิมพ Email และขอมูล
ตางๆ ที่สงผานทาง Email โดยพนักงานจะมีโลโก Pico Eco พรอมขอความ “Think before You Print” ใน E-Signature ของ
พนักงาน
นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนโครงการดังกลาว ทางบริษัทฯ ไดเพิ่มฟงกชั่นของเครื่องพิมพ (Printer) โดยพนักงาน
ตองใสรหัสสวนตัวที่เครื่องพิมพกอน เครื่องพิมพจึงจะดําเนินการพิมพเอกสารออกมา ซึ่งการตั้งคาเครื่องพิมพดังกลาว สงผล
ใหบริษัทฯ สามารถลดปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ จากการพิมพโดยไมตั้งใจไดเปนจํานวนมาก
- การสงเสริมการสงมอบรายงานแกลูกคา ในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใชกระดาษและการใชทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งได
เริ่มใชสําหรับการสงมอบงานแกลูกคารายใหญบางรายแลว
- การสงเสริมการลดการใชพลังงานในสํานักงาน โดยรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อสรางจิตสํานึกแกพนักงานในระยะ
ยาว โดยอาศัยความรวมมือจากพนักงานทุกฝายทุกคน
- การรณรงคใหพนักงานลดปริมาณขยะ และการใชน้ําอยางสิ้นเปลือง โดยเริ่มจากการสงเสริมการลดการใชแกวกระดาษ
ในรานกาแฟของบริษัทฯ โดยหากพนักงานนําภาชนะหรือแกวของตนเองมา จะไดสวนลดคาเครื่องดื่ม ซึ่งทําใหปริ มาณขยะ
จากแกวกระดาษในสํานักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีจุดบริการน้ําดื่มสําหรับพนักงาน เพื่อใหพนักงานกดเติมน้ํา
ตามความตองการ ซึ่งเปนการลดปริมาณขวดพลาสติก และน้ําที่เหลือทิ้งจากการใชเหยือกน้ํา

REUSE: การนําทรัพยากรมาใชซ้ํา
- การเนน การใชโครงสรา ง วั สดุ อุปกรณ และเครื่ องมื อตา งๆ ในการสรางสรรคงานให ลูกค า ที่ สามารถใชซ้ํ า ได เช น
การให บ ริ ก าร Pico Dome โดมขนาดใหญ สํา เร็ จ รู ป ที่ น อกจากจะสามารถสร า งสรรค พื้ น ที่ ก ารจั ด งานของลู ก ค า
ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การใชโดมลักษณะนี้ ยังเปนการประหยัดในเรื่องการขนสง ลดการกอสราง และลดปริมาณขยะที่
เกิดจากการกอสรางและรื้อถอนดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการเสนอแนะและแนะนําใหลูกคา เนนการใช
งานโครงสราง และอุปกรณตกแตงงานที่สามารถใชซ้ําได เพื่อลดตนทุนทั้งในสวนของบริษัทและของลูกคา
- โครงการ “Give Me a Second Chance” เปนการรณรงคการใชกระดาษหนาที่ 2 โดยสงเสริมใหพนักงานนํากระดาษที่ใช
งานเพียงหนาเดียวกลับมาใชหรือพิมพอีกครั้ง เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษและขยะในสํานักงาน การสงเสริมเรื่องการใช
กระดาษสองหนานั้น พนักงานสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดี โดยเฉพาะฝายที่จําเปนตองใชกระดาษในการทํางาน เชน
ฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการของแตละทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใชหนาเดียวไวในบริเวณเครื่องพิม พเอกสาร
เพื่อใหพนักงานเลือกใชกระดาษดังกลาวกอน ความรวมมือดังกลาว สงผลใหปริมาณการใชกระดาษของบริษัทฯลดลง
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- การบริจาควัสดุตางๆ จากการสรางสรรคงานใหลูกคา ไปใหหนวยงานที่ตองการ เพื่อลดปริมาณขยะ และเกิดการใชงาน
ทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการบริจาคขาวสารที่ใชเปนของตกแตงในพื้นที่จัดงานใหสถานสงเคราะห
สุนัข และยังมีการบริจาควัสดุประเภทไมไผที่ใชในการตกแตงงานใหมูลนิธิเพื่อนําไปใชประโยชนดานอื่น เชน การสรางฝายกั้น
น้ํา ทั้งนี้ นโยบายดังกลาวเปนการรณรงคในองคกรเทานั้น ซึ่งความสําเร็จของการดําเนินนโยบาย ตองอาศัยความเห็นชอบรวมกัน
กับลูกคาดวย

Recycle: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนํากลับมาใชใหม
การนําขยะของบริษัทฯไปรีไซเคิล โดยปจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก
1. ขยะที่สามารถนําไป Recycle ได เชน ขวดแกว พลาสติก กลองลัง และเอกสารที่ยอยทําลาย
2. กระดาษที่ใชทั้งสองหนาแลวและไมมีขอมูลที่เปนความลับของบริษัท และ
3. ขยะทัว่ ไป
โดยสําหรับขยะในกลุมแรก บริษัทฯ จะขายตอใหผูรับเหมาขยะไปแปรรูปตอไป สวนขยะในกลุมที่ 2 บริษัทฯ จะรวบรวมไว
เพื่อสงมอบตอใหหนวยงานนําไปยอยเพื่อใชประโยชนตางๆ ตอไป เชน นําไปทําหนังสือเพื่อคนตาบอด เปนตน และสําหรับ
ขยะทั่วไป บริษัทฯ จะนําไปทิ้งทําลายตามปกติ

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ ถือหลักการดําเนินและแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม โดยบริษัทฯ มุงเนนการใหบริการที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของลูกคา และการสรางประโยชนตอสังคม และในการดําเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพทรัพ ยสิน
ทางปญญาและลิขสิทธิ์ของผูอื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเปนอยางสูง

การตอตานการทุจริต
บริษัทฯ มีการดําเนินการอยางเขมงวดในเรื่องของการตอตานทุจริตในการทํางาน โดยไดมีการกําหนดขั้นตอนการทํางาน
อยางรอบคอบและรั ดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจ ริต รวมทั้ง ยังมีก ารย้ําเตื อนในเรื่องความซื่ อสัตยในการทํางาน
แกพนักงานอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ เนนคุณสมบัติของพนักงานที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. Accountable โดยพนักงานตองมีความรับผิดชอบ เปนคนที่เชื่อถือได ไมโยนภาระความรับผิดชอบใหผูอื่น
2. Integrity พนักงานตองเปนคนซื่อสัตย ปฏิบัติงานดวยความสุจริต ไมทุจริตและไมสนับสนุนการทําทุจริต และ
3. Dignity พนักงานตองเคารพตนเองและใหความเคารพผูอื่น โดยตองปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพและใหเกียรติ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ใหความเคารพพนักงาน ผูรับ จาง และผูสว นมี สวนเกี่ยวของในการดําเนิ นธุรกิจ ทุกคน โดยกระบวนการในการ
พิจารณา คัดเลือก และใหผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะใหความสําคัญในเรื่องของความรูความสามารถในการทํางานเปนหลัก
โดยมิไดคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสงเสริมการสรางรายไดในชุมชน โดยการเปด โอกาสใหมีการตั้ง
รานขายอาหารในบริเวณโรงอาหารของบริษัทฯ แกพนักงาน ซึ่งทําใหคนในชุมชนที่สนใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทั้งยังเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทขางเคียงดวย
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การใหบริการของบริษัทฯ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
on Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum and Special Project ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนบริษัท
แรกๆ ในกลุมธุรกิจดานการใหบริการดานการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการดานการบริหารจัดการและการใหบริการ
ในธุรกิจไมซ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้
ทั้งนี้ การไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาว ถือเปนเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการใหบริการ ความปลอดภัยในการทํางาน
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การสงมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกขอมูลอยางรอบคอบเปนระบบ

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการทํางาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Work Quality Life)” โดยเชื่อวางานที่มี
คุณภาพ ตองมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกําหนดนโยบายผลตอบแทน
และสวัสดิการพนักงานอยางเปนธรรม และเสมอภาค
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยแตละคนไมไดเปน
พนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เชื่อถือ
ได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอบทานใหบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ไดจางที่ปรึกษาดานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ นาย
สมโภชน แซจึง โดยสามารถดูรายละเอียดไดใน “เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน” ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา นายสมโภชน แซจึง เปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดั งกลาวไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภาพ หากมี ก ารแต งตั้ ง ถอดถอน และโยกย า ยหั ว หน า งานผู ต รวจสอบภายใน จะต องได รับ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2557 ที่ปรึกษาดานการตรวจสอบภายในไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในแตละไตรมาสและประชุมรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อรายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดนํ ารายงานดังกล าวประชุมร วมกับ ผูสอบบั ญชี และฝ ายจั ดการ หลั งจากนั้ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณารายงานดังกลาวรวมกับคณะกรรมการบริษัทเปน ประจํ าทุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไมพบขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอยางมีสาระสําคัญตอความ
ถูกตองและความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหบรรลุเปาหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

58

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผูถือหุน บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน) ประกอบดวย นายไชยยศ บุญญากิจ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายเสริญ วิเทศพงษ และนางศศิธร
พงศธร เปนกรรมการตรวจสอบ

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาสอบทานรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง อาจทํ า ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ เปนรายการจริงทางการคาอันเปน
ธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบริษัทฯไดถือปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามขอบเขต
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ไดประชุมรวมกับผูบริหาร
ระดับสูงและผูสอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวของผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้

การปฏิบัติวาดวยกฎเกณฑภาครัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ จารณาสอบทานการปฏิบั ติ
ตามกฎหมายวาดว ยหลักทรั พยและตลาดหลัก ทรัพยแห ง
ประเทศไทย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข องกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯ
พบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของใหเปนไปอยาง
ถูกตอง

การจัดทํางบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจ ารณาสอบทานงบการเงิ น
รายไตรมาสและงบการเงิ นประจํ าป 2557 รวมกับฝา ย
บริหารและผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตาม
ที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการ
เป ด เผยข อมู ล อย า งเพี ย งพอ ครบถ ว นและเชื่ อ ถื อได
นอกจากนี้ไดสอบทานการเปดเผยรายการระหวางกันของ
บริษัทฯ กับบริษัทยอย และบริษัทรวม รวมทั้งรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจและหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการของ
การกํ า กั บ ดู แลกิจ การที่ ดี เพื่ อให มี ค วามโปร งใสและมี
จริยธรรม กอให เกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนผูลงทุนและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ อขออนุ มัติที่ป ระชุม ผูถือหุ น
แตงตั้งนางสาวสุภาภรณ มั่งจิต ร ผูส อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบีย นเลขที่ 3104และ/หรือ นาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
2982 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชันแนล
จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป พ.ศ. 2557 คาตอบแทน
ผูสอบบัญชีเปนเงินรวม 1,620,000 บาท

ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานระบบการควบคุ ม
ภายใน โดยพิจ ารณาร วมกับ ฝายบริหารและผูสอบบัญชี
เพื่อใหมั่ นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี
พรอมทั้งใหขอสังเกตและแนวทางแกไขปญหาเพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและดําเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็น ที่มีนั ยสําคั ญอย างตอเนื่อง เพื่อใหหนว ยงาน
ตางๆ ของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

___________________
(นาย ไชยยศ บุญญากิจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทและผู บริ หารให ความสํา คั ญกับ การ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ได กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ป จ จั ย
ความเสี่ ยงและระบบปองกันความเสี่ย งตามความจํ าเป น
เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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รายการระหวางกัน
ในระหวางปบริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยที่บริษัทฯ ไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคาและบริการกับบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวมและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เสมือนเปนการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยกําหนดใหการเขาทํารายการของบุคคลที่
อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกลาว

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุน ซึ่งรายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกําหนดราคาที่
เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเชนเดียวกันกับการกําหนดราคาใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และไม
มีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุน หรือบริษัทที่เกี่ยวของในกลุมเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และ
ตามลักษณะของบริษัทรวมลงทุนที่อนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ซึ่งผูบริหารไดมีสวนรวมในการอนุ มัติรายการ
ดังกลาว อยางไรก็ดีในการทํารายการระหวางกันที่ผานมา บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ
บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันดังกลาว อาทิ รายไดจากการใหบริการการขายสินคาแบบลูกหนี้การคา การซื้อสินคาแบบ
เครดิตทางการคา คาธรรมเนียมการจัดการ เปนตน จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ รายการ
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบ
รายการระหว างกัน ว าเปน ลั กษณะการคา ปกติ โดยบริษัทฯ จะดํ าเนิ นการตามกํา หนดในประกาศตลาดหลัก ทรั พ ยแห ง
ประเทศไทย โดยผูที่มีสวนไดเสียในรายการใดๆ จะไมมีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทํารายการนั้นๆ
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รายละเอียดของรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการถือหุน และ/หรือมีกรรมการรวมกัน ไดแสดงตามมูลฐานที่ได
ตกลงกันระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่ดกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
หนวย :บาท
ลูกหนี้การคา

Pico Art International Pte Ltd.
Pico International (HK) Ltd.
Pico International Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico In-Creative (UK) Ltd.
Pico International (LA) Inc.
Pico International Taiwan Ltd.
Pico International (DUBAI) Ltd.
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย จํากัด

ความสัมพันธ

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทยอย
บริษัทรวม

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2,453,132 3,283,339
- 6,172,900
- 1,522,380
1,144,900
- 5,676,874
971,600
275,520
62,022
2,200,000
6,073,552 17,689,115

2,453,132
1,144,900
275,520
2,200,000
6,073,552

3,283,339
569,967
1,522,380
5,676,874
971,600
62,022
2,969,250
15,055,432

182,617
182,617

391,620
182,617
574,237

ลูกหนี้สินทรัพยกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท เอฟซีจี จํากัด

บริษัทยอย
บริษัทยอย

-

-

ผูถือหุนใหญ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทรวม

22,758
1,605
24,363

914,371
21,302
1,981
937,654

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

Pico Art International Pte Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท เอฟซีจี จํากัด
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเซีย จํากัด
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- 914,371
180,298 153,517
232,700 232,257
253,801 5,516,733
2,556,528 1,481,521
22,758
21,302
1,605
1,981
3,247,690 8,321,682

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
หนวย :บาท
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากลูกคา

ความสัมพันธ

Pico Art International Pte Ltd.
Pico International (LA) Inc.
Pico International Ltd.
บริษัท ยู-เรนท จํากัด
กิจการรวมคา – กลุมบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเวน ปโก

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทรวม
กิจการรวมคา

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,939,066

2,893,417
12,355
2,360,631
337,500
1,939,066

- 1,113,144
12,355
- 2,360,631
3,231,776 3,231,776

1,939,066

7,542,969

3,231,776 6,717,906

ตนทุนการใหบริการรอการตัดบัญชี

บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม

14,008
14,008

845,000
- 2,540,000 1,530,000
- 8,356,757 1,177,757
15,500
14,008
15,500
15,500 11,755,765 2,723,257

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
กิจการรวมคา

5,500,540
3,336,437
6,411,560
-

- 12,750,714 12,750,714
- 10,298,600 10,298,600
- 2,520,000 2,520,000
- 9,999,700 9,999,700
- 2,999,700 2,999,700
971,000 971,000
6,519,740 3,922,033 3,922,033
5,055,536 1,999,800 1,999,800
6,975,434
1,630,071 6,749,700 1,687,425
160,000 160,000

กิจการรวมคา

-

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา

บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท นอกซ บางกอก จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท เอฟซีจี จํากัด
Andrew Bethell Associates Limited
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท ไอบริก จํากัด
บริษัท ยู - เรนท จํากัด
บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย จํากัด
กิจการรวมคา - บจก เอกคาไทย.
บมจ.ปโก (ไทยแลนด) และบจก.บิวคอน
กิจการรวมคา – กลุมบริษัท ที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเวน ปโก

-

920,000

920,000

15,248,537 20,180,781 53,291,247 48,228,972
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ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
หนวย :บาท
เจาหนี้การคา

ความสัมพันธ

งบการเงินรวม
2557
2556

Pico Art International Pte Ltd.
Pico IES Group (CHINA) Co., Ltd.
Pico International (HK) Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท ยู - เรนท จํากัด

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)
บริษัทรวม

130,332
1,752,296
1,444,762
3,171,355
6,498,745

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

130,332
1,718,045
58,562 1,752,296
- 3,591,134
- 2,145,350
865,630
2,083,456 1,068,208
1,734,052 3,171,355
5,594,115 12,724,305

1,718,045
58,562
3,498,472
2,600,100
1,645,400
767,244
1,734,052
12,021,875

ตนทุนคางจาย

บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท ยู - เรนท จํากัด
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทรวม

104,270
816,927
921,197

877,494
930,167
1,807,661

24,500 968,000
1,020,000 1,188,000
3,435,000
94,230 199,420
816,927 930,167
5,390,657 3,285,587

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

Pico Art International Pte Ltd.
Pico Global Services Limited
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท นอกซ บางกอก จํากัด

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)
บริษัทรวม

19,675,676 21,909,410 19,675,676 21,909,410
43,941
43,941
16,050
2,688
2,140
4,280
23,433
4,280
23,433
19,679,956 21,976,784 19,682,644 21,994,974

คาใชจายคางจาย

บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด

-

บริษัทยอย
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-

70,000
70,000

120,000
120,000

รายการคาที่สําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ
2556 มีดังนี้
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
หนวย บาท :
รายไดจากการใหบริการ

Pico Art International Pte Ltd.
Pico International Ltd.
Pico International (M) Sdn Bhd
Pico In-Creative (UK) Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico Australia Pty Ltd.
Pico International (HK) Ltd.
Pico International (DUBAI) Ltd.
Pico International (LA) Inc.
Pico International Taiwan Ltd.
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย จํากัด

ความสัมพันธ

งบการเงินรวม
2557
2556

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทยอย
บริษัทรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

5,819,189 13,155,484 3,970,106
4,476,623 4,953,028 4,476,623
1,634,963
42,056
- 9,107,308
1,665,000 2,358,028 1,665,000
1,349,096
556,589 1,349,096
326,355 6,022,577 326,355
663,011
58,036 663,011
12,355
928,617
12,355
257,495
- 257,495
- 1,589,901
9,990,918
- 9,990,918
26,195,005 37,139,667 24,342,916

7,491,730
4,953,028
9,107,308
1,629,000
556,589
786,192
58,036
928,617
25,510,500

รายไดเงินปนผล

บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท ไอบริก จํากัด

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทรวม

1,733,329
1,733,329

- 17,999,271 3,600,448
- 2,099,650
- 499,985
333,333 1,733,329 333,333
732,459
- 732,459
1,065,792 22,332,235 4,666,240

บริษัทยอย
บริษัทยอย

-

-

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม

113,400
113,400

129,400
129,400

รายไดอื่น - รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ

บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด

388,800
338,400
727,200

388,800
338,400
727,200

รายไดอื่น

บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท เอฟซีจี จํากัด
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)
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40,320
32,200
627,600 627,600
2,697,000 4,254,893
904,800 1,891,773
113,400 129,400
4,383,120 6,935,866

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
หนวย บาท :
ตนทุนการใหบริการ

ความสัมพันธ

งบการเงินรวม
2557
2556

Pico Art International Pte Ltd.
Pico International (M) Sdn Bhd
Pico International Ltd.
Pico International (HK) Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico International (DUBAI) Ltd.
Pico Indian Exhibit Contractor Pte Ltd.
Pico IES Group (CHINA) Limited
Pico North Asia Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด
บริษัท ยู จํากัด เรนท บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย จํากัด

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)
บริษัทรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

130,561
130,561
733,224
733,224
1,985,760
- 1,985,760
1,743,291
80,868 1,743,291
494,644
12,590
- 1,444,540
- 1,723,085
3,607,789
- 3,607,789
- 12,929,837
- 4,188,000
7,994,703 13,721,555 6,263,258
1,050,000
- 1,050,000
9,776,723 11,276,895 9,776,723
27,022,051 28,754,177 42,408,443

80,868
494,644
12,590
1,444,540
1,723,085
18,003,357
7,201,000
360,000
9,855,097
11,276,895
50,452,076

ตนทุนการใหบริการ - คาธรรมเนียมการจัดการ

Pico Art International Pte Ltd.
คาตอบแทนกรรมการ
เงินปนผลจาย

Pico Art International Pte Ltd.
กรรมการ

ผูถือหุนใหญ
กรรมการ

19,231,649 21,132,440 19,231,649 21,132,440
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

ผูถือหุนใหญ
กรรมการ

- 27,791,726
- 17,760,712
- 45,552,438

บริษัทยอย
บริษัทยอย

-

-

935,000 693,000
- 360,000
935,000 1,053,000

476,261
262,379
43,000
781,640

648,511
187,060
61,449
897,020

476,261 648,511
262,379 187,060
30,000
54,000
- 127,000
43,000
61,449
811,640 1,078,020

- 27,791,726
- 17,760,712
- 45,552,438

คาใชจายในการขาย

บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด
บริษัท เอฟซีจี จํากัด
คาใชจายในการบริหาร

Pico Art International Pte Ltd.
Pico Global Services Limited
บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด

ผูถือหุนใหญ
บริษัทผูถือหุนใหญเดียวกัน
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส จํากัด (ประเทศไทย)
บริษัทรวม
คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

35,996,109 36,093,344 22,435,911 22,239,498
1,855,121 1,747,620 1,369,854 1,292,288
37,851,230 37,840,964 23,805,765 23,531,786
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- รายได จากการให บ ริ การ และต น ทุ นการให บริ การ
กํ าหนดขึ้ น ตามข อตกลงระหว างบริ ษัทและบริ ษัทย อยกั บ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว โดยวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม ซึ่งเปนเงื่อนไขการคาทั่วไปตามปกติธุรกิจ
- เมื่ อวั น ที่ 1 พฤศจิ กายน 2552 บริ ษัท ได ทํา สั ญญาว า จ า งที่ ป รึ ก ษาบริ หารงานกั บบริ ษัทย อยทั้ ง 2 แห ง สั ญญา
มีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป นั บจากวั นที่ ในสัญญา และทั้งสองฝายสามารถตออายุ สัญญาไดอีก 3 ป โดยมี การเรี ยกเก็ บ
คาธรรมเนียมกับบริษัทยอยดังกลาว ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท พีเอ็กซ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน จํากัด

คาธรรมเนียมตอเดือน (บาท)
32,400
28,200

- เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 บริษัท ไดทําสัญญารับบริการและสัญญาสิทธิทางปญญารวมทั้งไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหลัง
กับผูถือหุนใหญ คือ Pico Art International Pte Ltd. บริษัทฯ มีภาระผูกพันตองจายคาธรรมเนียมภายใตสัญญาดังกลาวในอัตรา
รอยละ 2.53 ของรายไดขั้นตนโดยสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชตอเนื่อง จนกวาทั้งสองฝายจะบอกเลิกสัญญา
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2555 ถึงป 2557
ไดแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทวาไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ป

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

สํานักงานตรวจสอบบัญชี

2555

คุณวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล

7309

ไมมีเงื่อนไข

2556

คุณวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล

7309

ไมมีเงื่อนไข

2557

คุณวิไลรัตน โรจนนครินทร

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล

3104

ไมมีเงื่อนไข
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เลขทะเบียน ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ป ตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม

2555

2556

2557

2555

2556

2557

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

255

181

194

300

213

239

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

227

142

191

244

181

192

สินทรัพยหมุนเวียนรวม

621

468

513

685

570

556

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา

42

48

53

17

20

15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

87

101

107

98

120

121

766

634

694

827

739

723

23

-

-

23

9

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

314

195

230

332

234

245

หนี้สินหมุนเวียนรวม

339

197

232

359

249

247

หนี้สินรวม

380

242

271

405

300

292

สวนของผูถือหุนรวม

386

392

422

422

439

431

สินทรัพยรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม

2555

2556

2557

2555

2556

2557

ทุนที่ออกและชําระแลว

172

216

216

172

216

216

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

101

101

101

101

101

101

ทุนสํารองตามกฎหมาย

15

16

17

15

16

17

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร

74

34

62

104

73

67

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

23

25

25

23

25

25

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

386

392

422

416

431

427

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

-

-

-

6

8

4

386

392

422

422

439

431

สวนของผูถือหุนรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หนวย: ลานบาท

2555

2556

2557

2555

2556

2557

รายไดจากการใหบริการ

1,204

865

849

1,288

1,043

972

รายไดอื่น

24

19

33

14

10

7

กําไรขั้นตน

293

210

201

364

287

248

คาใชจายในรวมกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

221

188

198

271

243

246

60

31

30

66

42

(5)

กําไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม

2555

2556

2557

2555

2556

2557

กิจกรรมดําเนินงาน

260

10

37

253

(2)

63

กิจกรรมลงทุน

(3)

(32)

(22)

(6)

(42)

(24)

(35)

(52)

(2)

(35)

(43)

(13)

222

(74)

13

212

(87)

26

ณ วันตนป

33

255

181

88

300

213

ณ วันสิ้นป

255

181

194

300

213

239

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)

กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม

2555

2556

2557

2555

2556

2557

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.8

2.4

2.2

1.9

2.3

2.3

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

6.1

6.4

8.4

6.4

7.1

8.0

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

60

57

43

57

51

46

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)

4.4

5.2

8.0

4.6

5.9

8.2

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

83

70

46

79

62

45

อัตรากําไรขั้นตน (%)

24

24

24

28

28

25

อัตรากําไรสุทธิ (%)

5

4

4

5

4

(1)

16

8

7

16

10

(1)

8

5

4

8

6

(1)

1.5

1.2

1.3

1.5

1.3

1.3

1.0

0.6

0.6

1.0

0.7

0.7

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

1.792

1.822

1.961

1.932

2.004

1.981

กําไรสุทธิตอหุน* (บาท)

0.280

0.143

0.139

0.302

0.185

(0.023)

เงินปนผลตอหุน (บาท)

0.38

0.10

-

0.38

0.10

-

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินทั้งหมดตอสวนของผูถือหุน (เทา)

* กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปน ของผูถือหุน ของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ) ดว ยจํานวนถัว เฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน ของปกอนที่นํามาเปรียบเทียบ
โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันที่เริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน
** ขอมูลทางการเงินของปกอนที่แสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงยอนหลัง เนื่องมาจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงิน ได
มาถือปฏิบัติตั้งแตป 2557 เปนตนไป
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การวิเคราะห
และคําอธิบายของฝายจัดการ
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯในป 2557 บริษัทฯยังสามารถรักษาระดับรายไดที่ 972 ลานบาท ลดลง 7% จากปกอน
แมจะไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองในชวงครึ่งปแรก ซึ่งสงผลใหงานกิจกรรมทางการตลาดตางๆถูกยกเลิก
หรือเลื่อนการจัดงานออกไป อีกทั้ง บริษัทฯยังคงสามารถรักษาระดับของอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 25 ซึ่งใกลเคียงกับปกอน
บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 5 ลานบาท สําหรับป 2557 เนื่องมาจากรายไดที่ลดลง ดังไดกลาวขางตน อยางไรก็ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงผลกําไรสุทธิ 30 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับผลการดําเนินของปกอน เนื่องมาจาก
บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยจํานวน 21 ลานบาท
ในป 2557 บริษัทสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการสรางสรรคบูธใหคายรถยนตชั้นนําตางๆในงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล
มอเตอรโชว ครั้งที่ 35 และไดรวมสรางสรรคโครงการสําคัญๆมากมาย อาทิ งาน ITU Telecom World 2013 โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2557 โดยองคการพิพิธภัณ ฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการมหิดลแชแนล ซึ่งเปนปที่ 2 ที่บริษัทฯรวมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการผลิตรายการเกี่ยวกับการศึกษาและบริหารสถานี นอกจากนั้น งาน EDUCA 2014 มหกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 ซึ่งเปนงานที่บริษัทฯริเริ่มจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
ไทยผานการพัฒนาวิชาชีพครู ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นจากทั้ง ครู อาจารย และหนวยงานที่เกี่ยวของจากทุกภาคของประเทศ
เขารวมงานและรวมทํากิจกรรมตางๆ

การเติบโตของรายไดและรายไดจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯมี รายได มาจาก 4 ธุ รกิ จหลั ก ไดแก ธุ รกิ จดา นการบริหารจั ดการและการใหบ ริการในธุรกิจไมซ ธุรกิจ ดานการ
สรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมภาพลักษณ ธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงการสื่อสารองคความรู และ ธุรกิจ
บริการดานอื่นๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯมีรายไดรวม 972 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน
จากธุรกิจดานการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมภาพลักษณเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม รายไดโดยรวม
ของบริษัทฯไมได ลดลงอยางมีนัยสํ าคัญจากผลกระทบของเหตุ การณ ทางการเมื องซึ่งสงผลโดยตรงตอธุรกิจ ของบริษ ัทฯ
เนื่องจากในชวงตนปบัญชี บริษัทฯมีรายไดเพิ่มขึ้นจากธุรกิจดานการบริหารจัดการและการใหบริการในธุรกิจไมซ นอกจากนัน้
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ลดลงเพียงเล็กนอยจากรอยละ 28 ในปกอน เปนรอยละ 25
รายไดจากธุรกิจดานการบริหารจัดการและการใหบริการในธุรกิจไมซเทากับ 643 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ของรายไดรวม
(ป 2556 รอยละ 52) เพิ่มขึ้นจากปกอน 96 ลานบาท โครงการเดนของบริษัทในธุรกิจนี้ ไดแก งานบางกอก อินเตอรเนชั่น
แนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 35 งาน ITU Telecom World 2013 และงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2557
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รายไดจากธุรกิจดานการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมภาพลักษณ เทากับ 167 ลานบาท คิดเปน 17%
ของรายไดรวม (ป 2556 รอยละ 33) ลดลงอยางมีสาระสําคัญจากปกอนประมาณ 173 ลานบาท เนื่องจากงานกิจกรรมทาง
ทางการตลาดจํานวนมากไดถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากเหตุการณความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหวางป โครงการเดน
ของบริษัทในธุรกิจนี้ ไดแก กิจกรรม roadshow ของบริษัทรถยนตชั้นนําหลายแหง
รายไดจากธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงการสื่อสารองคความรู เทากับ 78 ลานบาท หรือคิดเปน 8% ของรายไดรวม (ป
2556: 6%) รายไดหลักมาจากการตอสัญญาโครงการมหิดล แชนแนล ป 2 กับมหาวิทยาลัยมหิดล

คาใชจายกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได เทากับ 246 ลานบาท ลดลงเพียงรอยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
คาใชจายพนักงานจํานวน 134 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับปกอน และคิดเปนรอยละ 54 ของคาใชจายรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2557 บริษัทฯมีพนักงาน 199 คน เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งเทากับ188 คน คาใชจายพนักงานเฉลี่ยตอพนักงานหนึ่งคนลดลง
ประมาณรอยละ 9
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
คาตอบแทนกรรมการจํานวน 6 ลานบาท ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557
คาใชจายอื่นๆ เชน คาใชจายในการขายและบริหาร เปนตน เทากับ 86 ลานบาท

กําไรสุทธิและความสามารถในการทํากําไร
จากผลกระทบของเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง งานกิจกรรมทางการตลาดตางๆของบริษัทฯถูกยกเลิกหรือเลื่อน
การจัดงานออกไป สงผลใหรายไดของบริษัทฯซึ่งรวมถึงบริษัทยอย และบริษัทรวมลดลง ดังนั้น ผลประกอบการสุทธิประจําป
2557 ของบริ ษัทจึง ลดลง คงเหลือเท ากับขาดทุน สุทธิ 5 ลานบาทจากรายไดที่ลดลงและการรับรูสวนแบ งขาดทุนจาก
บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย โดยมีผลขาดทุนตอหุน เทากับ 0.023 บาท และอัตราผลตอบแทนจากของสวนผูถือหุน เทากับ
รอยละ -1 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับของอัตรากําไรขั้นตนไวที่รอยละ 25 และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
ที่ เ ท า กั บ 1.3 เท า นอกจากนั้ น งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษัทมี ผ ลกํ า ไรต อหุ น เท า กั บ 0.139 บาท และอั ต รา
ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 7 ซึ่งใกลเคียงกับปกอน

ภาพรวมฐานะการเงิน
ณ วั น ที่ 31 ตุลาคม 2557 บริ ษัทฯมี สินทรั พ ยรวมจํ านวน 723 ลา นบาท ลดลงร อยละ 2 เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ป ก อน
สินทรัพยรวมสวนใหญประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 556 ลานบาท และที่ดิน อาคาร ละอุปกรณ จํานวน 121
ลานบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 292 ลานบาท ลดลงรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน หนี้สินหมุนเวียนคิดเปน
รอยละ 85 ของหนี้ สิน รวม และสว นของผู ถือหุน จํา นวน 439 ล านบาท ลดลงจากป กอนซึ่ งเท ากั บ 431 ล านบาท โดย
มูลคาสุทธิตามบัญชีตอหุนเทากับ 1.981 บาท
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เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 239 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12
โดยเปนเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 63 ลานบาท สุทธิจากเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัด หาเงิน จํ านวน 24 ลา นบาท และ 13 ล านบาทตามลํ าดั บ บริษัทฯ พิ จารณาที่จ ะถือเงิน สดจํ า นวนหนึ่ งไว ในกิ จการ
เพื่อกลยุทธในการลงทุน เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 121 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 จากปกอน ลูกหนี้การคา
บริษัทอื่นคิดเปนมากกวารอยละ 95 ของลูกหนี้การคาสุทธิ ลูกหนี้การคาสวนใหญมีอายุหนี้ไมเกิน 3 เดือน
บริษัทฯมีลูกหนี้อื่นจํานวน 71 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24 เนื่องจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายเพิ่มขึ้น ภาษีเงินไดถูกหัก
ณ ที่จายคิดเปนสัดสวนรอยละ 63 ของลูกหนี้อื่น

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากลูกคา
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากลูกคา เทากับมูลคางานที่เกิดขึ้นและรับรูในกําไรขาดทุนแลวจนถึงปจจุบัน หักดวยจํานวนที่ถึง
กําหนดชําระ เงินรับลวงหนา และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯมีเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจาก
ลูกคาจํานวน 69 ลานบาท ลดลงรอยละ 47

เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เงินลงทุนมีจํานวนเทากับ 15 ลานบาท ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 25 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย จากบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
ไอบริก จํากัด และบริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย จํากัด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีจํานวนใกลเคียงกับปกอน สวนใหญประกอบดวย ที่ดิน อาคารและ
สวนตอเติมอาคาร และอุปกรณดําเนินงาน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาจํานวน 94 ลานบาท และตนทุนคางจายจํานวน 35 ลานบาท รวมทั้งสิ้น
129 ลานบาท ลดลงรอยละ 4 จากปกอน เจาหนี้การคาและตนทุนคางจายมากกวารอยละ 94 เปนหนี้สินกับบริษัทอื่น
เจาหนี้อื่นมีจํานวน 114 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 สวนประกอบหลักของเจาหนี้อื่น ไดแก คาบริหารจัดการที่คางจายใหแก
ผูถือหุนใหญคือ บริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่น แนล พีทีอี จํากัด จํ านวน 19 ลานบาท คาใชจา ยคางจายจํานวน 28
ลานบาทเงินที่ลูกคามีสิทธิเรียกรองจากกิจการซึ่งเทากับคางวดงานที่ถึงกําหนดชําระและเงินรับลวงหนา หักดวยมูลคางานที่
เกิดขึ้นและรับรูแลวในกําไรขาดทุนจนถึงปจจุบัน จํานวน 29 ลานบาท และเจาหนี้อื่นๆจํานวน 27 ลานบาท
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจํานวน 33 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 เนื่องจากการรับรูผลกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ความเพียงพอของสภาพคลอง
บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินสูง โดยบริษัทฯสามารถรักษาอัตราสวนทุนหมุนเวียนไวที่ 2.3 เทา ซึ่งมีระดับใกลเคียงกับ
ปก อน นอกจากนั้ น บริ ษัทฯ มี เงิ นสดและรายการเทีย บเทา เงิ นสดจํ านวนมาก และมีว งเงิน สิน เชื่อจากสถาบัน การเงิ น
ที่ยังไมไดใชอีกจํานวน 355 ลานบาท ดวยสภาพคลองดังกลาว บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่มากเพียงพอที่จะลงทุน เขาซื้อ หรือ
ควบรวมกิจการเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบดวยหุน 2 ชนิด คือ หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ
หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลรวมกับหุนสามัญในอัตราเทากัน โดยคํานวณจากสวนของผลกําไรภายหลัง จากออกหุน
บุริมสิทธิแลว เวนผลกําไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพยอื่น ซึ่งไดมาอยูกอนออกหุนบุริมสิทธิ ซึ่งใหแบงแก
หุนสามัญ
ผูถื อหุ น บุ ริมสิ ทธิ มี สิทธิ ออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผูถื อหุ น โดยหนึ่ งหมื่ น หุ นบุ ริม สิ ทธิ มีสิทธิ ออกเสีย งเท า กั บ หนึ่ งหุ น สามั ญ
นอกจากนี้หุนบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับสวนแบงคืนทุนเมื่อชําระบัญชี โดยใหมีสิทธิไดรับสวนแบงเฉลี่ยรวมกับหุน
สามัญในอัตราเทากัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 215,624,775 บาท เปนทุนชําระแลว 215,624,559 บาท ซึ่ง
แบงเปนหุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และหุนสามัญ 215,294,559 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

เงินปนผล
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติใหดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ
0.10 บาท สํา หรับหุนจํา นวน 215,624,559 หุน เปน จํานวนเงิ น 21,562,456 บาท ใหแกผูถือหุนที่ มีชื่อในสมุ ดทะเบีย น
ผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ดังนี้
- จายปนผลเปนหุนสามัญ ในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยหุนปนผลมีมูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ในกรณี
ที่ผูถือหุนมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.25 บาท และ
- จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.027777778 บาท
รวมคิดเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.277777778 บาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
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ขอมูลตลาดทางดานการเงิน
P/BV (times)
Market Yield (%)

SET
2.13
2.94

MAI
5.64
0.87

PICO
1.02
4.95

จากขอมูลของ SETTRADE เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แสดงใหเห็นวาราคาหุนของบริษัทฯ สูงกวามูลคาตามบัญชี และ
อัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงกวาอัตราเฉลี่ยของ SET และ MAI

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ในชวงครึ่งป หลังของ ปบั ญชี 2557 หลังจากคณะรั ฐบาลเฉพาะกาลเขามาบริหารประเทศ สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ
มีแนวโนมฟนตัว ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดการณวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯจะสามารถฟนตัวกลับมาอยูที่ระดับ เดียวกับ
ชวงกอนเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองป 2556 อีกทั้ง ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย และคอนเทนต ซึ่งเปนธุรกิจใหมของบริษัทฯ
มีแนวโนมเติบโตขึ้น หลังจากโทรทัศนระบบดิจิตอล หรือทีวีดิจิตอล ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจาก คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดเริ่มแจกคูปองดิจิตอลทีวีตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม
2557 ครอบคลุม 21 จังหวัดทั่วประเทศรวมถึง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมรอยละ 80 ของพื้นที่ นอกจากนั้น
บริษัทฯมีกลยุทธในระยะยาวที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯไปสูธุรกิจตนน้ํา กลาวคือการเปนเจาของงาน ซึ่งจะสรางโอกาสและ
เพิ่มรายไดใหกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือซึ่งมีการใหบริการการสรางสรรคงานที่ครบวงจรอยูแลว
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แลว
2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกันกับที่ ขาพเจาได
มอบหมายให นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด ไมมีลายมือชื่อ
ของ นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายเชีย ซอง เฮง

กรรมการและประธานกรรมการบริษัท

นายพิเสฐ จึงแยมปน

กรรมการและประธานอํานวยการ

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

ชื่อผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน

ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงินบัญชี

ลายมือชื่อ
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองเปนชุดเดียวกันกับที่ ขาพเจาได
มอบหมายให นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของ นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายยอง ชุน คอง

กรรมการ

นายวิริยะ ผลโภค

กรรมการและที่ปรึกษา

นายไชยยศ บุญญากิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายเสริญ วิเทศพงษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางศศิธร พงศธร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงินบัญชี
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
รายชื่อ

นายเชีย ซอง เฮง

นายพิเสฐ จึงแยมปน

อายุ (ป) วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

62

60

16 ก.ย. 2546 Executive Program,
Stanford University National University of
Singapore

สัดสวนการ
ถือหุน

-

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร

2544 - ปจจุบัน กรรมการ
16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 25.92% 1 พ.ย. 2549 - รองประธานกรรมการบริษัท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ (รวมญาติสนิท
ปจจุบัน
กรรมการสรรหา
และบุตรที่ยังไม
ประธานกรรมการบริหาร
บรรลุ
น
ต
ิ
ภ
ิ
าวะ)
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และประธานอํานวยการ
Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program,
Finance for Non-Finance
Directors และ
Role of Chairman Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
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บจ. ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง พีทีอี
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

รายชื่อ

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ

นายยอง ชุน คอง

นายวิริยะ ผลโภค

อายุ (ป) วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

58

61

61

16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program
และ Finance for Non-Finance
Directors
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
4 พ.ย. 2556 Bachelor’s Degree in Economics,
Leeds University, England
16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สัดสวนการ
ถือหุน

0.02%

-

-

BS. (Computer) University of
Central Oklahoma, Oklahoma,
USA
Directors Accreditation Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
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ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

1 พ.ย. 2549 - กรรมการบริษัท
ปจจุบัน
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

2553 - ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส

บจก. ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง พีทีอี

2535 - 2553 กรรมการบริษัท
2 ก.ย. 2548 - กรรมการบริษัท
ปจจุบัน
กรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และที่ปรึกษา

บจก. ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง พีทีอี
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

รายชื่อ

นายไชยยศ บุญญากิจ

นายเสริญ วิเทศพงษ

อายุ (ป) วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

60

61

16 ก.ย. 2546 ปริญญาเอก สาขาเคมี,
The American University,
Washington D.C., USA.
Directors Accreditation Program,
Audit Committee Program,
Improving Board Decision,
Improving the Quality of
Financial Report, Finance for
Non-Finance Directors และ
Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดสวนการ
ถือหุน

-

-

Directors Accreditation Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

80

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

2556 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

บจก. ยูไนเต็ด แอนนาลิ สต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท

2555 - 2556 ผูเชี่ยวชาญ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

2540 - 2555 รองผูอํานวยการ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

2535 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ

บจก. ปาลมเมอร แอนด เทอรเนอร
(ประเทศไทย)

รายชื่อ

นางศศิธร พงศธร

อายุ (ป) วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

57

28 พ.ย. 2548 Bachelor’s Degree in Science
in Chemical Engineer,
Chulalongkorn University

สัดสวนการ
ถือหุน

-

Master Degree in Business
Administration,
Notre Dame de Namur
University, California, U.S.A
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท. รุนที่ 12)
Directors
Accreditation
Program, Directors Certification
Program, และ Financial
Institutions
Governance
Program
จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

17 พ.ย. 2548 - กรรมการอิสระ
ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

22 เม.ย. 2552 - กรรมการบริหาร
ปจจุบัน
และกรรมการผูจ ัดการ

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

19 ธ.ค. 2548 - กรรมการบริหาร
ปจจุบัน
และกรรมการผูจ ัดการ

บมจ. ธนาคารแลนดแอนดเฮาส

7 ม.ค. 2557- กรรมการ
ปจจุบัน

บมจ. หลักทรัพยแลนดแอนด เฮาส

7 ม.ค. 2557- กรรมการ
ปจจุบัน

บจก. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอรี่

ส.ค. 2555 - กรรมการ
ส.ค. 2557 อนุกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการและอนุกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รายชื่อ

นายโชคชัย วัชรนิรันดรกุล

อายุ (ป) วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

54

29 ส.ค. 2546 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนการ
ถือหุน

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

0.20%

2544 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจาหนาที่บริหารอาวุโสกิจกรรม
ทางการตลาดและโครงการพิเศษ

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

0.05%

2546 - ปจจุบัน กรรมการบริหารและ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กิจกรรมทางการตลาด

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นางสาวสุภาภรณ สวางจิตต

46

Directors Accreditation Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
29 ส.ค. 2546 ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร
ภาควิชานฤมิตศิลป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Directors Accreditation Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
Stanford - NUS Executive
Program in International
Management, National
University of Singapore
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รายชื่อ

นายชัยจิตต
รัตน

อายุ (ป) วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

เทหะสุวรรณ 48

1 พ.ค. 2551 ปริญญาตรี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สัดสวนการ
ถือหุน

-

ตําแหนง

1 พ.ค. 2551 - กรรมการบริหาร
ปจจุบัน
เลขานุการบริษัท*** และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
สายการเงินบัญชี

International Banking and Finance,
University of Birmingham, U.K.
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Company Secretary Program,
Effective Minutes Taking,
How to Develop a Risk
Management Plan, Successful
Formulation & Execution of
Strategy และ How to Measure
the Success of Corporate
Strategy จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
*

ชวงเวลา

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

สําหรับหนาที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ”
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บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอย
บมจ.
บจก.
บจก.
บจก.
ปโก (ไทยแลนด) พีเอ็กซซิสเต็ม นอกซ บางกอก มัลติดีไซน

รายชื่อ

บริษํทรวม

บจก.
ทีซีบีเอ็น

บจก.
เอฟซีจี

Andrew Bethell
บจก.
Associates Ltd. อิงคเจ็ท อิมเมสเจส

บจก.
ไอบริก

บจก.
ฟฟตี้ พลัส เอเชีย

นายเชีย ซอง เฮง

X, /, //

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายพิเสฐ จึงแยมปน

X, /, //

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/, //

-

-

-

-

-

/

-

-

-

นายยอง ชุน คอง

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายวิริยะ ผลโภค

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายไชยยศ บุญญากิจ

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายเสริญ วิเทศพงษ

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางศศิธร พงศธร

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายโชคชัย วัชรนิรันดรกุล

//

/

/

-

-

-

-

/

-

-

นางสาวสุภาภรณ สวางจิตต

//

-

/

/

-

-

-

-

-

-

นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน

//

/

/

/

/

/

/

-

/

/

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ

X : ประธานกรรมการ

/ : กรรมการ

// : กรรมการบริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
รายชื่อ

อายุ
(ป)

วันที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
แตงตั้ง

ชวงเวลา

ตําแหนง

นายสมโภชน แซจึง

45 1 มค. 2548 ปริญญาโท
1 ม.ค. 2548 - ผูจัดการฝาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปจจุบัน ตรวจสอบภายใน

บริษัท

หนาที่ความรับผิดชอบ

บมจ. ปโก (ไทยแลนด) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน :
กําหนดวัตถุประสงค อํานาจ บทบาท หนาที่ในสวนของการ
ตรวจสอบภายใน โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี
1 ส.ค. 2536 - ผูจัดการสอบบัญชี บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
31 พ.ค. 2547
สอบบัญชี
แผนงานตรวจสอบภายในประจําป :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยการหารือรวมกับผูจัดการฝาย
ฝายจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อความเขาใจใน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การดําเนินงาน และสิ่งที่ฝายจัดการตองการจะเนนย้ํา และ
พัฒนากลยุทธแผนงานตรวจสอบภายในโดยไดรับอนุมัติจาก
Operation Audit and Risk Based
กรรมการตรวจสอบ
Audit Certification Program
สมาคมผูตรวจสอบภายใน
การดําเนินงานตรวจสอบภายใน :
แหงประเทศไทย
ประเมินระบบการควบคุมภายในทุกดาน ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
ฝายจัดการ และจัดทํารายงานผลการประเมินและขอเสนอแนะ
สมาชิกสมาคมนักบัญชีและ
และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
การปฏิบัติงาน :
จัดทําสรุปทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และจัดทําสรุป
ความกาวหนาของงานตรวจสอบภายใน เพื่อนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
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