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นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมา
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อบริษัท ปิโกไทย เอ็กซิบิชั่น คอนแทรกเตอร์ จ�ากัด จาก
การลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ร่วมลงทุนกลุ่ม คุณพิเสฐ จึงแย้มปิ่น กับบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจออกแบบก่อสร้าง งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับโลก
ต่อมาบริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด ได้เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮอ่ งกง และขยายกิจการในธุรกิจต่างๆ ให้ครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่ธรุ กิจ รวมทัง้ ได้มกี ารลงทุนในธุรกิจอืน่ ๆ
เช่น อสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ากัด มีสาขาทั่วโลก 37 สาขา ใน 24 ประเทศ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละช่วง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี

ล�าดับ
เหตุการณ์
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2535

2538

2539

2546

2547

2548

จัดตั้งบริษัทใหม่
ในนาม บจก. ปิโก อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ ไพรส์
(ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2535 มีการปรับปรุง
โครงสร้างการลงทุนและการ
ถือหุ้นเพื่อรองรับการแข่งขัน
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดตั้ง
บริษัทดังกล่าว มีทุน
จดทะเบียน 15 ล้านบาท
โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นคือ
บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี 49%
และผู้ถือหุ้นชาวไทย 51%

จัดตั้ง
บจก. พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม
และบจก. มัลติดีไซน์

จัดตั้ง
บจก. อาร์ทคอม
กราฟฟิค (ต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็น บจก.
น็อกซ์ บางกอก
ในปี พ.ศ. 2551) และ
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส
(ประเทศไทย)

เปลี่ยนชื่อเป็น
บจก. ปิโก (ไทยแลนด์)
และจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัท
มหาชน ชื่อ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2546 และมีการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น
65 ล้านบาท

เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่
19 เมษายน 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 65 ล้านบาท เป็น
115 ล้านบาท เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2548

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจเพื่อความส�าเร็จทางการเงินในการเป็นบริษัทชั้นน�าด้านการให้บริการด้านการสื่อสารประสบการณ์ เพื่อ
เป็นบริษัทแรกที่ลูกค้านึกถึง และเพื่อเป็นสถานที่ท�างานอันดับแรกที่คนเก่งเลือก

พันธกิจ
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของบริษทั ฯ พันธกิจทีส่ า� คัญของบริษทั ฯ คือการมอบบริการทีด่ เี ยีย่ มแก่ลกู ค้าผ่านการสร้างสรรค์และการสือ่ สาร
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการใช้นวัตกรรมมาประกอบกัน เพื่อให้ได้รูปแบบการ
สื่อสารประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกินความคาดหวังของลูกค้า

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ 4 ประการ ได้แก่
1. สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นสูงที่สุด

โดยบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดรายได้สูงสุด ทั้งนี้
ปัจจัยสนับสนุนหลักของบริษัทฯ คือการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ อันส่งผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าต่อบริษัทฯ
ในวงกว้าง
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างผลงานที่ตอบสนองความมุ่งหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดความ
ช�านาญของบริษัทฯ ในทุกธุรกิจที่ให้บริการเพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมด้านนี้

2549

2553

2554

2555

2556

2558

จัดตั้ง บจก. ไอบริก

จัดตั้ง บจก. ไทยทีชเชอร์.
ทีวี (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
บจก. ทีซีบีเอ็น
ในปี พ.ศ. 2555)
และบจก. เอฟซีจี

ได้ลงทุนใน Andrew
Bethell Associates
Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนใน
สหราชอาณาจักร

• ได้ลงทุนใน
บจก. เอเซีย เอ็กซิบิทชั่น
เซอร์วิสเซส

• จัดตั้ง
บจก. ฟิฟตี้พลัส เอเชีย

ได้ลงทุนใน
บจก. ทเว็นตี้เท็น มีเดีย
และบจก. กิจการ
ร่วมค้า จีเคอี

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

• เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 115,000,000 บาท
เป็น 172,499,970 บาท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2555

• เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 172,499,970 บาท
เป็น 215,624,775 บาท
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2556
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3. สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของบริษัทฯ

โดยการด�าเนินการของบริษัทฯ ยึดถือหลักการ “คุณภาพงาน คุณภาพคน” ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับบริษทั ฯ โดยเน้นเรือ่ งการสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการท�างาน การส่งเสริมการต่อย
อดนวัตกรรมทางความคิด รวมทัง้ การดูแลบุคลากรด้วยระบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
4. การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

โดยปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ “เราเชื่อว่าอะไรที่ดีต่อสังคม ย่อมดีต่อการด�าเนินธุรกิจ” ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นการ
สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคมผ่านธุรกิจบริการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะบริการด้านการ
สร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ อาทิ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาช่องสถานีดาวเทียมเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ

ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตการให้บริการที่กว้างขึ้นตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยในปัจจุบันธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ได้แก่

Meeting
Incentive
Event Knowledge
Convention Marketing Communication
Exhibition

Other

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังท�าธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักข้างต้น เช่น งานออกแบบ การให้บริการอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ตกแต่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบวงจร และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยการให้บริการในแต่ละ
ประเภทธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการแบบครบวงจรซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแนวความคิด ร่วมวางแผน
ออกแบบ จัดสร้าง จัดกิจกรรม การเลือกใช้สื่อในการจัดงาน และบริหารจัดงานในภาพรวม ทั้งนี้ ขอบเขตการให้บริการในแต่ละงาน
จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ในภาพรวมของการด�าเนินการในแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ ท�าการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ตลอดจนทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปลายทางของการสื่อสาร เพื่อน�าไปวางแผนด�าเนิน
การจัดกิจกรรมต่อไป ซึ่งรวมถึงการเลือกหาและจัดท�ากระบวนการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารเฉพาะจากลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่การตอบสนองในทิศทางที่ดีตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองในเชิงการตลาด หรือ
การเกิดความเข้าใจ และน�าองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไปพัฒนาต่อยอด
ส�าหรับทิศทางของแต่ละธุรกิจนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการด�าเนินงานในส่วนด้านการจัดสร้างและด�าเนินงานให้มากขึ้น รวม
ถึงการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของงานบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศให้สูงขึ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ประกอบด้วย กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพนัน้ ๆ จึงท�าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีเอกลักษณ์ และเป็นทีย่ อมรับของลูกค้าได้ โดยรายละเอียดลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น”
บริษัทย่อย

ทุนจดทะเบียน 11 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 89.99%

ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 59.99%

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 100
10 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนการถือหุ้น 75.00%

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 98.98%
(ถือหุ้นผ่านบจก. ทเว็นตี้เท็น มีเดีย)

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 40.00%

ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 45.00%

บริษัทร่วม

ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 22.22%

ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ากัด (ต่อไปนี้ ใช้ค�าว่า “ปิโก ฟาร์อีส”) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด (ต่อไปนี้ ใช้ค�าว่า “ปิโก อาร์ต”)สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่ง ปิโก อาร์ต
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จากโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวบริษัทฯ จึงเป็นบริษัทร่วมของปิโกอาร์ตและ ปิโก ฟาร์อีส
บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ของ ปิโก อาร์ต ในการด�าเนิน
ธุรกิจได้ตามสัญญา Offshore Services Agreement และ Intellectual Property License Agreement ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2535 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ในอนาคต
ถึงแม้ ปิโก อาร์ต ได้ลดสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีภาระต้องจ่ายค่าสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายและชือ่ ทางการค้า
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ และหากบริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าสิทธิดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ แม้ว่าปิโก อาร์ต
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ แล้วก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายและชื่อทางการค้าของ ปิโก อาร์ต ดังกล่าว
ต่อไป จนกว่าบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะใช้และตกลงบอกเลิกสัญญา Intellectual Property License Agreement และได้การรับรองจาก
ปิโก อาร์ต ว่าจะไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน หรือด�าเนินธุรกิจแข่งกับบริษทั ในประเทศไทยไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ดี ข้อตกลงนี้
ในทางปฏิบตั จิ ะไม่รวมถึงกรณีทลี่ กู ค้าในต่างประเทศ มีความประสงค์ให้บริษทั ฯ ให้บริการโดยตรงในต่างประเทศนัน้ ๆ บริษทั ฯ ก็สามารถ
ให้บริการในประเทศนั้นๆได้เพราะเป็นความประสงค์โดยตรงจากลูกค้า
การที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายและชื่อทางการค้าของ ปิโก อาร์ต นั้น ท�าให้บริษัทฯ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่บริษัทฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่าเป็นบริษัทชั้นน�าในการให้บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้างงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้
เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก ในการให้บริการลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจหลัก ได้แก่

Meeting
Incentive
Event Knowledge
Convention Marketing Communication
Exhibition

Other

โดยในการด�าเนินธุรกิจข้างต้น ทางบริษัทฯ ได้พัฒนามาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ ในด้านการสื่อสารใน
ลักษณะ Face-to-Face Communication ซึง่ ความช�านาญดังกล่าวถือเป็นพืน้ ฐานส�าคัญในการต่อยอดธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั
1. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์

ธุรกิจในส่วนนี้ ถือเป็นการให้บริการตามความช�านาญเริ่มแรกของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทัง้ ในด้านบุคลากร กระบวนการท�างาน และการใช้เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องในการท�างานแล้ว บริษทั ฯ ยังอาศัยเครือข่ายทีก่ ว้างขวางทัว่ โลก
เป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างงานให้มปี ระสิทธิภาพ และอ�านวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการขยายตลาดในต่างประเทศ ซึง่ ส่งผล
ให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา
2. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์

ธุ ร กิ จ ด้ า นนี้ ถื อ เป็ น การให้ บ ริ การจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดที่ อาศั ย ความเชี่ ย วชาญของบริ ษั ท ฯ ในด้ า นการสื่ อ สาร โดย
เฉพาะในรูปแบบ Field Marketing หรือ Face to Face Marketing ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า 30 ปี และ
ด้วยประสบการณ์รวมกับความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบที่แปลกใหม่ ประกอบกับการให้บริการในลักษณะคู่คิด
ทางการค้า ที่ให้ค�าปรึกษา และเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้า ท�าให้ธุรกิจทางด้านนี้ กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่
สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ
3. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้

ธุรกิจนีเ้ กิดจากความตัง้ ใจของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสร้างประโยชน์ให้สงั คมตามปรัชญาการท�างานของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสร้างสรรค์ธรุ กิจ
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ทงั้ ต่อบริษทั และต่อสังคม ซึง่ ธุรกิจด้านนีถ้ อื เป็นการต่อยอดองค์ความรูท้ บี่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ คือด้านการ
สื่อสารและการท�ากิจกรรมทางการตลาด โดยน�าความช�านาญดังกล่าวมาผสมผสานและประยุกต์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าต่อสังคม บริษัทฯ มองว่าธุรกิจด้านนี้มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจาก
เป็นธุรกิจทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาประเทศ และหน่วยงานในหลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านการสือ่ สารองค์ความรูเ้ พิม่ มาก
ขึน้ ในปัจจุบนั ขอบเขตการให้บริการในธุรกิจนีข้ องบริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่การจัดนิทรรศการชัว่ คราว การจัดสร้างนิทรรศการถาวร
ในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงการบริการด้านการพัฒนาและเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนท์และดิจิตอลมีเดีย

6
12

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

4. ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ

นอกจากการให้บริการหลักข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการด้านอื่นที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น
- บริการให้เช่าเต็นท์ขนาดใหญ่ ซึ่งให้บริการตั้งแต่เต็นท์ขนาด 1,000 ตร.ม. ไปจนถึงมากกว่า 20,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นการให้บริการ
ขยายพื้นที่การจัดแสดงแบบชั่วคราวแก่ผู้จัดแสดงที่ต้องการใช้พื้นที่ในร่มจ�านวนมาก
- การออกแบบและผลิตป้ายและป้ายโฆษณาให้บริการออกแบบป้ายโฆษณา
- บริการด้านอุปกรณ์ตกแต่งประกอบงานจัดแสดง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้แสดงสินค้า ส�าหรับคูหานิทรรศการหรือติดตั้งตาม
ห้างสรรพสินค้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขายหรือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
- บริการออกแบบตกแต่งภายในส�านักงาน ออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กร
ส�าหรับการให้บริการในทุกกลุม่ ธุรกิจของบริษทั ฯ นัน้ จะเป็นในลักษณะครบวงจร โดยเริม่ ตัง้ แต่การร่วมวางแผน การวางกรอบแนวคิด
ออกแบบ บริหารจัดการ ด�าเนินงาน บริหารจัดการ รวมถึงอ�านวยความสะดวกในการจัดงาน ตลอดจนการขนส่งอุปกรณ์และบริการ
ติดตั้ง

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการให้บริการจ�าแนกตามส่วนงาน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยรวม มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ

รายได้จากการให้บริการจ�าแนกตามลักษณะกลุ่มลูกค้าในปี 2558 สรุปเป็นสัดส่วนได้ ดังนี้
กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ
กลุ่มธุรกิจรถยนต์
กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

137

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาด

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในฐานะบริษัทชั้นน�าด้านการให้บริการ
ในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สอดรับ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การบริการมีความน�าสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายได้ โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัทฯ เน้นการบริการที่เข้าถึงลูกค้า การท�าความเข้าใจกับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเป็น
เสมือนคูค่ ดิ และทีป่ รึกษาทางธุรกิจแก่ลกู ค้า เพือ่ ร่วมหาค�าตอบและสร้างสรรค์งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมต่างๆ ระหว่างเครือข่ายปิโกทั่วโลกด้วย
การพัฒนาด้านการให้บริการ

บริษัทฯ เน้นการให้บริการแบบครบวงจร เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้า ซึ่งนอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมทุก
ด้านแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการท�างานด้วย
การพัฒนาคุณภาพการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เนื่องจากคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่าง
มากกับคุณภาพของผลงาน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ชึ่งเป็นปัจจัยหลักในการยกระดับคุณภาพของผลงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
ส�าหรับทิศทางของบริษัทฯ ในปี 2559 นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการรักษาและขยายฐานธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังมี
นโยบายที่จะขยายฐานการให้บริการในธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์งานของบริษัทฯ ใน
อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มด้วย

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าใน
กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นการขยายตลาดในต่างประเทศ และต้องการด�าเนินนโยบายส่งเสริมการตลาด
และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าสามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

กลุ่มรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐ
ลูกค้าในกลุ่มนี้เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการ
ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องหน่วยงานและ
ของประเทศ โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในกิจกรรมดัง
กล่าว อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงศึกษาธิการ และ
กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น
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กลุ่มธุรกิจเอกชน
กลุ่มธุรกิจรถยนต์
กลุ่มธุรกิจนี้ให้ความส�าคัญกับการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากเป็น
ตลาดทางตรงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคทันที

กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
และมีการแข่งขันทางการตลาดสูง โดย
ลูกค้าในกลุม่ นีใ้ ห้ความส�าคัญกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การน�าเสนอผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ

เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ติดตามผลงานของลูกค้า หรือจากการได้รับเชิญให้เข้าไปน�าเสนอผลงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะน�า
ข้อมูลที่ได้รับมาจัดเตรียมแผนงานและงบประมาณตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการและน�าเสนอ หากได้รับการคัดเลือกฝ่ายผลิต
ของบริษัทฯ ด�าเนินการประสานงานกับลูกค้าเพื่อด�าเนินงานขั้นต่อไป
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

การก�าหนดมาตรฐานของบริษทั ฯ ซึง่ มุง่ เน้นให้อยู่ในระดับสากล เป็นส่วนทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ และพึงพอใจให้กบั ลูกค้าก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ท�าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
การสร้างพันธมิตรทางการค้า

การเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้จัดงานแสดงสินค้าและพันธมิตรอื่นที่อยู่ในสายการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นช่องทางหนึ่งที่
สามารถแนะน�าบริษัทฯ หรือสนับสนุนบริษัทฯ ต่อลูกค้า
การแนะน�าของลูกค้า

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และคุณภาพซึ่งอยู่ ในมาตรฐานระดับนานาชาติ ท�าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและมีการแนะน�า
ลูกค้าอื่นมาใช้บริการของบริษัทฯ
การแนะน�าจากบริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ากัด และเครือข่าย

เป็นการร่วมมือกันของบริษัทในกลุ่มที่มีสาขาทั่วโลก 37 สาขา ใน 24 ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับลูกค้า
มากที่สุด หากลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ต้องการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศไทย ก็จะประสานงานมายังบริษัทฯ ให้เป็น
ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป

กลุม่ ธุรกิจพลังงาน
เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง โดยลูกค้าจะให้ความส�าคัญใน
เรื่องการสื่อสารองค์ความรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อชุมชน จึงมีการจัดกิจกรรม
ให้ความรูต้ อ่ สาธารณะ เพือ่ สร้างความ
เข้าใจอันดีแก่องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง

กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
ลูกค้าในกลุ่มนี้ ให้ความส�าคัญต่อ
การสื่อสารทางการตลาดเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การแข่งขันสูงและมีการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่
รุนแรง ท�าให้กลุ่มธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภคให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงให้
ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด การสือ่ สาร
องค์ความรู้ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรมากขึน้
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนด�าเนินงานให้บริการของบริษัทฯ มีดังนี้
ด้านการตลาด

- ศึกษาข้อมูลของลูกค้า
- ติดต่อลูกค้าเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
- วางแนวคิดและแผนการด�าเนินงาน
ด้านการออกแบบ

- ศึกษาหรือวิจัยข้อมูลเฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบเนื้อหาจัดแสดงและโครงสร้างหรือสิ่งจัดแสดงที่เป็นรูปธรรม โดยบริษัทในเครือ
- ประเมินราคาและน�าเสนอแก่ลูกค้า
ด้านการก่อสร้าง

บริษัทฯ จะท�าการจัดสร้างหรือด�าเนินงานในส่วนที่มีความช�านาญหรือมอบหมายงานแก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดย
บริษัทฯ จะท�าการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่วางไว้ จากนั้นจึงท�าการตรวจสอบผลงานและส่ง
มอบงานให้ลูกค้าในล�าดับต่อไป
ด้านการบริหารงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง บริษัทฯ จะท�าหน้าที่จัดเตรียมทีมงานบริหาร/ด�าเนินการ เช่น การจัดหาบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์
ในงาน การฝึกอบรม การเตรียมการแสดง การท�าความสะอาดและรักษาความปลอดภัย โดยบริษทั ฯ จะประสานงานไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง และท�าหน้าที่ควบคุมการผลิตและด�าเนินงานจนงานส�าเร็จลุล่วง

งานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจ�านวน 1,214 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจด้าน
การบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด จ�านวน 270 ล้านบาท และธุรกิจด้านการ
สร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ จ�านวน 944 ล้านบาท
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ปัจจัย
ความเสี่ยง
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ได้ก�าหนดให้มี
การประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสนับสนุน
แนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และบูรณาการแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจ

เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการในธุรกิจด้านนี้จัดตั้งขึ้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ และการด�าเนินงาน
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ โดยนอกจากบริษทั ฯ ได้ปรับขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมครบวงจรแล้ว บริษทั ฯ
ยังได้สร้างความแตกต่าง หรือจุดเด่นของบริษัทฯ ในเรื่องการเป็นผู้น�าในธุรกิจการเป็นแหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง
ใหม่ของบริษัทฯ ที่ท�าให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าและขยายการให้บริการได้เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและความผันผวนของค่าเงิน

จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความผันผวนของค่าเงิน ท�าให้บริษัทฯ ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สม�่าเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับยุทธศาสตร์ และแผนทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับ
กระบวนการท�างานให้เอือ้ ต่อลูกค้ามากทีส่ ดุ โดยการเข้าสูก่ ระบวนการจัดสร้างและด�าเนินงานกิจกรรมตัง้ แต่ตน้ น�า้ ครอบคลุมไปจนถึง
ปลายน�า้ เพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งของธุรกิจ รวมถึงการร่วมวางแผนทางธุรกิจเป็นทีป่ รึกษา เพือ่ ให้ได้แผนงานทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ และ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด
ภาวะความผันผวนของลูกค้า

สืบเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ หรือการวางแผนทางการตลาดของลูกค้า
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจจะพึ่งพาหรือขึน้ อยู่กับการให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งได้ เพื่อรองรับความผันผวนของลูกค้าทีจ่ ะ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มียุทธศาสตร์ขยายฐานลูกค้าไปยังภาคธุรกิจที่หลากหลายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้
บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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ภาวะทางการเมือง

เสถียรภาพและความไม่สงบทางการเมือง ถือเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากการ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลโดยตรงต่อความเชือ่ มัน่ และการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ลูกค้าหลักของบริษทั ฯ
และความไม่สงบทางการเมืองส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศในการด�าเนินธุรกิจ และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วน รวมทัง้ ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาต่างชาติด้วย ซึ่งภาพพจน์ในทางลบของประเทศย่อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายของปิโกกรุ๊ป
ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในการสื่อสารท�าความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น วิกฤติน�้าท่วมของประเทศไทยในปี 2554 ซึง่ มีแนวโน้มทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีกในอนาคต และสร้างความ
เสียหายอย่างมาก ซึ่งภัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การเลื่อนหรือ ยกเลิกการจัดงาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์
เพื่อความปลอดภัยในการจัดงานและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ท�าประกันภัยที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย
ความเสี่ยงด้านบุคลากร

เนื่องจากการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกส�าคัญ
บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการคัดสรรและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ รวมถึงด�าเนิน
การส่งเสริมความผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความช�านาญ
ตลอดจนจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบาย “คุณภาพงาน คุณภาพคน” บริษทั ฯ เชือ่ ว่านโยบาย
นี้จะสามารถควบคุมความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ได้
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีถอื เป็นองค์ประกอบทีส่ า� คัญ ในการให้บริการในธุรกิจของบริษทั ฯ ตัง้ แต่การออกแบบ จนถึงการจัดสร้าง ดังนัน้ หากบริษทั ฯ
ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บริษัทฯ อาจสูญเสียความ
เชื่อมั่นจากลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�าคัญในการลงทุนในเทคโนโลยี ส�าหรับอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้ให้ทันสมัย
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงเลือกลงทุนในเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานที่จ�าเป็นเท่านั้น ส�าหรับในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการ ซึ่งต้องเป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ จะเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้านต่างๆ จากทั้งในและนอกประเทศ
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของที่ดินและอาคารส�านักงาน
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 216194-7
ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
อาคารส�านักงาน
10 ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

จ�านวนพื้นที่ ลักษณะกรรมสิทธิ์
2 ไร่ 200 ตร.ว.
เป็นเจ้าของ
4,555 ตร.ม.

เป็นเจ้าของ

ล้านบาท ภาระผูกพัน
47.5
ไม่มี
66.88

ไม่มี

ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่ หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท�าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะรับรู้มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ไปยังก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูจ้ า� นวนสะสมไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้บญั ชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ในก�าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ�านวน
ที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีต และเคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประเมินมูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการด�าเนินงานทุกๆ 3 ปี โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ

รายละเอียดของทรัพย์สินอื่นๆ
สินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ล้านบาท

ภาระผูกพัน

หมายเหตุ

ยานพาหนะ

ผู้เช่าซื้อ

6.4

ทั้งจ�านวน

มีภาระผูกพันกับบริษัทให้เช่าซื้อ

อุปกรณ์ส�านักงาน

เจ้าของ

3.4

ไม่มี

คอมพิวเตอร์

เจ้าของ

10.0

ไม่มี

เครื่องมือและเครื่องจักร

เจ้าของ

0.01

ไม่มี

เครื่องตกแต่งส�านักงาน

เจ้าของ

4.24

ไม่มี

อุปกรณ์ด�าเนินงาน

เจ้าของ

20.5

ไม่มี

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกื้อหนุนและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะลงทุนกับผู้ที่มี
ความช�านาญในธุรกิจนั้นๆ อาทิ บริษัทออกแบบ เป็นต้น ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด และบริษัท มัลติดีไซน์ จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท อาร์ทคอม
กราฟฟิค จ�ากัด (ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั นอกซ์ บางกอก จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2551) และบริษทั อิงค์เจ็ท อิมเมสเจส (ประเทศไทย)
จ�ากัด1 ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท ไอบริก จ�ากัด และบริษัท ดีไซน์แลป เอ็มไอเอสซี จ�ากัด1 ในปี พ.ศ. 2553 บริษัท ไทย ทีชเชอร์.ทีวี
จ�ากัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2555) และบริษัท เอฟซีจี จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2554 Andrew Bethell
Associates Ltd. ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด และในปี 2558 บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด และบริษัท กิจการ
ร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
ในปี 2558 บริษัทฯ มีคดีความเป็นจ�าเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี ในขณะนี้คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สิน
ดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
คดีของศาล :

ศาลแรงงานกลาง
คดีหมายเลข :

ด�าที่ 2312/2551
วันที่เริ่มคดี :

วันที่ 9 มิถุนายน 2551
โจทก์ :

นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา
จ�าเลย :

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
มูลคดี :

เบื้องต้นประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาปรับลดลงเหลือทั้งสิ้นประมาณ 18 ล้านบาท
ความคืบหน้าของคดี :

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระเงินจ�านวน 2.62 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2551 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และโจทก์ต่างได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา

1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ดีไซน์แลป เอ็มไอเอสซี จ�ากัด
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลส�าคัญอื่น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลัก :

การให้บริการบริหารจัดท�าการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจร
การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิตอลคอนเทนต์
และมีเดีย
ที่ตั้งส�านักงาน :

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท :

บมจ. 0107546000296
ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท เป็นทุนเรียกช�าระแล้ว 215,624,559 บาท แบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท และหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
โทรศัพท์ :

+662 748 7007
โทรสาร :

+662 745 8521-2
เว็บไซต์ :

www.picothai.com

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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บริษัทย่อย

บจก. พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม
ประกอบธุรกิจหลัก :

การสร้างประกอบคูหา งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และการสนับสนุนด้านการจัดหา
ทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด
ที่ตั้งส�านักงาน :

เลขที่ 12 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 11 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 110,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
โทรศัพท์ :

+662 748 7625-9
โทรสาร :

+662 748 7630
สัดส่วนการถือหุ้น :

89.99%
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บจก. นอกซ์ บางกอก
(เดิมชื่อ บจก.อาร์ทคอม กราฟฟิค)

บจก. มัลติดีไซน์

การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเน้น
การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร
เป็นหลัก

การให้ บ ริ การออกแบบ ตกแต่ ง งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ และการตกแต่งภายใน
ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการออกแบบสื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 10 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 4 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

+662 745 8058

+662 361 7835-6

+662 745 8059

+662 748 7593

99.99%

59.99%

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

บจก. ทีซีบีเอ็น
(เดิมชื่อ บจก. ไทยทีชเชอร์.ทีวี)
ประกอบธุรกิจหลัก :

การให้บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ผลิต รับจ้างผลิต และเผยแพร่สื่อในรูปแบบ
ดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย
ที่ตั้งส�านักงาน :

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 10 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
โทรศัพท์ :

+662 745 8112-3
โทรสาร :

+662 748 7910
สัดส่วนการถือหุ้น :

99.99%

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

บจก. เอฟซีจี

Andrew Bethell Associates Ltd.

การให้บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ผลิต รับจ้างผลิต และเผยแพร่สื่อในรูปแบบ
ดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย

การให้บริการเผยแพร่รายการเกีย่ วกับการศึกษา

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1st Floor Bristol & West House,100 Cross
Brook Street, Cheshunt, Hurts EN8 8JJ

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 3 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช� า ระแล้ ว 100
ปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง

+662 745 8112-3

+440 208 800 1047

+662 748 7910

-

99.99%

75.00%
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บริษัทย่อย

บจก. ทเว็นตี้เท็น มีเดีย
ประกอบธุรกิจหลัก :

การให้ บ ริ ก ารออกแบบและตกแต่ ง ภายใน
พิพิธภัณฑ์์ รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการ
ทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้้อง
ที่ตั้งส�านักงาน :

เลขที่ 18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 5 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
โทรศัพท์ :

+662 7487007
โทรสาร :

+662 748 7591
สัดส่วนการถือหุ้น :

99.99%
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24

บจก. กิจการร่วมค้า จีเคอี

การให้ บ ริ ก ารออกแบบและตกแต่ ง ภายใน
พิพิธภัณฑ์ รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการ
ทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้้อง
เลขที่ 18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 5 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
+662 7487007
+662 748 7591
98.98%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�จำา�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจ�

บริษัทร่วม

บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส
(ประเทศไทย)
ประกอบธุรกิจหลัก :

ธุรกิจออกแบบกราฟฟิคและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท

ที่ตั้งส�านักงาน :

เลขทึ่ 28/43-45 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 6 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
โทรศัพท์ :

+662 936 3366-68
โทรสาร :

+662 936 3636
สัดส่วนการถือหุ้น :

22.22%

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

บจก. ไอบริก

บจก. ฟิฟตี้พลัส เอเชีย

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

รับจ้างจัดงานแสดงสินค้า จัดกิจกรรมทางการ
ตลาด ออแกไนเซอร์ สิ่งพิมพ์ สื่อ และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านใหม่
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 5 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 15 ล้านบาท
แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

+662 574 6511

+662 748 7007

-

+662 745 8521-2

40.00%

45.00%
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

บจก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)

บจก ส�านักกฎหมายธรรมนิติ

บจก สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางวิไลรัตภน์าภรณ์
โรจน์มัน่งคริจิตนรทร์
นางสาวสุ
ผูผู้ส้สอบบั
อบบัญญชีชีรรับับอนุ
อนุญญาตเลขทะเบี
าตเลขทะเบียยนน 3104
8125

ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

316/322 ซอยสุขุมวิท 22 คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

+662 252 1260 และ +662 6550711

+662 259 5300-2

+662 252 1104 และ +662 6550708

+662 260 1553 และ +662 2598956

ที่ตั้งส�านักงาน :

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :

+662 009 9000
โทรสาร :

+662 009 9991

20
26

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

2
ส่วนที่

การจัดการ
และการก�ากับ
ดูแลกิจการ

•
•
•
•
•
•

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การก�ากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2558

21

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 215,294,775 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาทหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกช�าระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งประกอบ
ด้วย หุ้นสามัญจ�านวน 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สิทธิของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน โดยค�านวณจากส่วนของผลก�าไรภายหลังจากออกหุน้ บุรมิ สิทธิแล้ว
เว้นผลก�าไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้
หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมือ่ ช�าระบัญชี โดยให้มสี ทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งเฉลีย่ ร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ผู้ถือหุ้นสามัญ
รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด*
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น** และญาติสนิท
นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) พีทีอี จ�ากัด
นางสาวอั
ญชนา
นายอั
ญชนา
พินิจพิกุนศิจลจิกุศตลจิต
นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์
นายวีระ ศุภราทิตย์
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง

จ�านวนหุ้น
86,250,187
55,809,897
7,223,200
5,707,643
5,065,400
4,940,000
2,646,750
1,530,000
1,340,000
1,088,000
171,601,077

ร้อยละ
40.06
25.92
3.36
2.65
2.35
2.29
1.23
0.71
0.62
0.51
79.71

* บริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด และประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ
บริษัท |ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด
** เป็นกรรมการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่น เช่น
การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
ส�าหรับหุ้นจ�านวน 215,624,559 หุ้น เป็นจ�านวนเงิน 43,124,912 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี
2554
2555
2556
2557
2558

เงินปันผลงวดระหว่างกาล

เงินปันผลงวดสุดท้าย

เงินปันผลรวม

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

0.1
0.1
0.1
0.2
-

0.56 *
0.28 *
0.22 **

0.66
0.38
0.10
0.20
0.22

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�าไรสุทธิ
(ร้อยละ)

124
108
70
144
81

* หุ้นปันผล
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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โครงสร้าง
การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทบ

ประธานอ�านวยการ
นายพิเสฐ จึงแย้มปน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาวุโสด้านกิจกรรมทางการ
ตลาดและโครงการพิเศษ
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านกิจกรรมทางการตลาด
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายบัญชีและการเงิน/
ทรัพยากรบุคคล/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�จำา�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจ�

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ�านวน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ซึ่งใน 6 ท่าน ดังนี้
จ�านวนนี้มีกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ/ต�าแหน่ง
นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น
รองประธานกรรมการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
กรรมการ
นายยอง ชุน คอง
กรรมการ
นางสาวเชีย ยวน จวิน *
กรรมการ
นายวิริยะ ผลโภค
กรรมการและที่ปรึกษา
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการอิสระ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการอิสระ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการอิสระ

จ�านวนครั้งเข้าร่วมประชุม
/จ�านวนครั้งประชุมทั้งปี
5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5

รายชื่อ/ต�าแหน่ง
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น
ประธานกรรมการบริหาร
นายเชีย ซอง เฮง
รองประธานกรรมการบริหาร
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
กรรมการบริหาร
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล
กรรมการบริหาร
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์
กรรมการบริหาร
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
กรรมการบริหาร

จ�านวนครั้งเข้าร่วมประชุม
/จ�านวนครั้งประชุมทั้งปี
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5

5/5
4/5
4/5

* นางสาวเชีย ยวน จวิน ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั โดยทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ/ต�าแหน่ง
นายไชยยศ บุญญากิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการตรวจสอบ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการตรวจสอบ

จ�านวนครั้งเข้าร่วมประชุม
/จ�านวนครั้งประชุมทั้งปี
4/4
3/4

3/4
กรรมการผูม้ อี า� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ คือ นายพิเสฐ จึงแย้มปิน่
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชีย ซอง เฮง หรือ นายศีลชัย
เกียรติภาพันธ์ หรือ นายยอง ชุน คอง รวมเป็นสองคนและ โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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4. คณะกรรมการสรรหา

5. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ/ต�าแหน่ง
นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น
รองประธานกรรมการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
กรรมการ
นายวิริยะ ผลโภค
กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ

รายชื่อ/ต�าแหน่ง
นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายวิริยะ ผลโภค
กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาจ�านวน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการก�าหนด
7 ท่าน ดังนี้
ค่าตอบแทนจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงินบัญชี ท�าหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั
โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการ และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2558 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนและโบนัสกรรมการ
โดยให้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ�าปี 2558 เป็นเงินจ�านวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้นไป จนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่
หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

เดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม

ครั้งละ 20,000 บาท ส�าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และครั้งละ 15,000 บาท ส�าหรับกรรมการที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

จ่ายปีละ 200,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

เงินโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินโบนัสกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 4 คน โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

นาย เชีย ซอง เฮง

120,000

100,000

-

-

220,000

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

120,000

75,000

-

-

195,000

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

120,000

75,000

-

-

195,000

นายยอง ชุน คอง

120,000

75,000

-

-

195,000

80,000

30,000

-

-

110,000

นายวิริยะ ผลโภค

120,000

75,000

-

910,000

1,105,000

นายไชยยศ บุญญากิจ

120,000

100,000

200,000

980,000

1,400,000

นายเสริญ วิเทศพงษ์

120,000

60,000

200,000

910,000

1,290,000

นางศศิธร พงศธร

120,000

60,000

200,000

910,000

1,290,000

1,040,000

650,000

600,000

3,710,000

6,000,000

รายชื่อ

นางสาวเชีย ยวน จวิน

บาท

โบนัส
กรรมการ

รวม

ผู้บริหาร

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสแก่ผู้บริหาร รวมเป็นจ�านวนเงิน
ทั้งสิ้น 23.95 ล้านบาท และ 28.26 ล้านบาท ตามล�าดับ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี องทุนส�ารองเลีย้ งชีพ โดยบริษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 และ 2558 บริษทั ฯ
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารเป็นจ�านวน 1.00 ล้านบาทและ 1.02 ล้านบาท ตามล�าดับ
*ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กลต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บุคลากร
จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจ�านวน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
บริษัทย่อย

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

ในส่วนพนักงานของบริษัทฯ จ�านวน 120 คน แบ่งได้ดังนี้
คน
120
73
193

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)
ฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คน
8
3
13
17
73
6

27
33

ค่าตอบแทนของพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 และปี 2558 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็น
เงินจ�านวนทั้งสิ้น 111.62 ล้านบาท และ 133.40 ล้านบาท ตามล�าดับ
ค่าตอบแทนอื่น

พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้กา� หนดให้พนักงานสามารถเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนส�ารองเลีย้ งชีพร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5
ของเงินเดือน และบริษทั ฯ สมทบอีกร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ในอัตราทีพ่ นักงานสะสมเอาไว้ ทัง้ นี้ พนักงานมีสทิ ธิได้รบั เงินสมทบและ
ผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุการท�างานโดยพนักงานที่ท�างานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป และ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์
จากเงินสมทบเท่ากับร้อยละ 30 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของเงินกองทุนที่หักจากพนักงานแต่ละคนตามล�าดับ
หน่วย: ล้านบาท
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

2557
4.52

2558
4.65

2557
24
33

2558
36
31

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน
หน่วย: คน
พนักงานลาออก
พนักงานใหม่

2556
39
35

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคดีความเป็นจ�าเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี ในขณะนี้คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาบริษัทฯ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นนโยบายหลักทีส่ า� คัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับปรุง
ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส�าคัญตัง้ แต่กระบวนการสรรหา เพือ่ สรรหาบุคลากรทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
สูงสุด มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพการท�างานและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
สอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตราก�าลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าส�าคัญยิ่ง จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถภาพหลักที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยด�าเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวที่จะส่งผลส�าคัญถึงความส�าเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของ
บริษทั ฯ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผูน้ า� ในการแข่งขัน และการเป็นผูส้ ร้าง
มูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ

28
34

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

พนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการด�าเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้
พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆของบริษัทฯ ตัวอย่างของการด�าเนิน
งานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมท�าบุญบริษัทฯ กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้พนักงานได้ท�ากิจกรรม
เพือ่ สังคม เช่น การไปบริจาคสิง่ ของอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจน และเด็กก�าพร้าในสถานสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ และการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆ และการร่วมจัดสร้างห้องสมุดในโรงเรียนทุรกันดาร เป็นต้น
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) มีเกียรติ
(Dignity) เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานยึดหลักในการท�างานบนพืน้ ฐานด้านจริยธรรม และยังส่งเสริมปัจจัยต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีในการท�างาน เช่น สวัสดิการที่เหมาะสม สภาพการท�างานที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน สร้างจิตส�านึกในการ
ท�างานร่วมกัน

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมส�าหรับพนักงาน ได้แก่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพแก่
พนักงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงาน

การด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัยและชีวอนามัยที่ดีและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทีท่ า� งานสม�า่ เสมอ และจัดเตรียมเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ดา้ นความ
ปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับการอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภยั แก่พนักงาน เพือ่
ให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานใน
เรือ่ งต่างๆ เช่น การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูเ้ รือ่ งแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันการเกิดโรค เป็นต้น
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวติ ของพนักงานทีต่ อ้ งควบคูไ่ ปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับ
สุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เป็นต้น

(มหาชน)
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รายงานประจำ
าปี 2558
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ เป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้
เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ก�าหนด
นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
ไว้นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เช่น การซื้อขาย การโอนหุ้น
การมีสว่ นในส่วนแบ่งก�าไรของบริษทั ฯ และสิทธิตา่ งๆ ในการเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียงลงมติในการประชุมผูถ้ อื หุน้
การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งข้อมูลประกอบเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งประกาศ
ลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ
ทั้ง 8 คน โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องพรรณภิรมย์ โพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจ
เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้
ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิด
ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนได้จัด
ให้มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส�านักกฎหมายธรรมนิติ จ�ากัด และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และท�าหน้าทีเ่ ป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง เพือ่ ความโปร่งใสในทุก
ระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล ส�าหรับ
วาระแต่งตัง้ และก�าหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี บริษทั ฯ ได้ระบุชอื่ ผูส้ อบบัญชี บริษทั ทีส่ งั กัด ประเด็นความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี
และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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ระหว่างการประชุม บริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ทิ ธิสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ใช้ระบบบาร์โค้ด
ในการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมด�าเนินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า ทั้งนี้ การประชุมได้ด�าเนินไปตามล�าดับระเบียบวาระที่
แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการขอเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้แต่อย่างใด
หลังการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการนับคะแนนในช่วงเย็นของวันประชุม โดยการแจ้งเป็น
จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดให้มีบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ซึ่งครอบคลุมถึง การแสดงความคิดเห็นการตอบข้อซักถามต่างๆ และผลการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ และน�าส่งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่บันทึกการประชุมและวีดีทัศน์การ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้แก่
• จัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม และได้จดั ท�าหนังสือนัดประชุมและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
• เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
• จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนและเอกสารในการมอบฉันทะ เพื่อ
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ และเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระต่างๆ ของ
กรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน
• การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
• ด� า เนิ น การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตามล� า ดั บ ระเบี ย บวาระที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และมี น โยบายที่ จ ะไม่ เ พิ่ ม วาระใน
ที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารในการน� า ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นตั ว
โดยสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้
• ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารคนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ า� ลังพิจารณา ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม
หรืองดออกเสียงเพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
• กรณีมกี ารท�ารายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนสามารถค�านวณได้จากทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาด�าเนินการท�ารายการดังกล่าวให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทีใ่ ช้บงั คับกับการท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
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• กรณีมีการท�ารายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการดังกล่าว เพือ่ น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ ด่ี อี ย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ แี ละ
ความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านี้ อันจะน�ามาซึง่ การเจริญเติบโต ความมัง่ คัง่ และมัน่ คงของบริษทั ฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังได้ค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผย
รายละเอียดไว้ใน หมวดที่ 1 “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และหมวดที่ 2 “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด อันเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนา
ให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และ
เป็นธรรม โดยได้จดั สวัสดิการกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ การประกันชีวติ และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีชอ่ งทางการสือ่ สาร เสนอแนะต่อคณะท�างานและผูบ้ ริหาร ซึง่ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาและก�าหนดแนวทางแก้ปญั หา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข
คู่ค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ ค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดย
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่ายและหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
สัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ตรงตามเวลาที่ก�าหนด ให้ความดูแลและรับผิดชอบ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
คู่แข่ง :

บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดพัฒนาการทีด่ ขี นึ้ ในการด�าเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการ
แข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งขัน
เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ เชื่อว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน และน�ามาซึ่งความไว้วางใจต่อกันในระยะยาว
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

ชุมชน :

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-748-7007 โทรสาร 02-745-8521-2
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส
รวมทั้ง ด�าเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่อสาธารณชน ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.picothai.com การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) การจัดให้มีการประชุมกับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ
พบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ ในปี 2558
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ-ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
มีส่วนได้เสียของตน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลส�าคัญต่างๆ ที่จ�าเป็น และยังจัดให้
ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตลอดเวลา
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ท�าหน้าที่ในการติดต่อกับ
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อโดยโทรศัพท์เบอร์ 02-748-7007 หรือที่อีเมล์ chaijit@picothai.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน
3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
• คณะกรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระ
คราวละ 1 ใน 3

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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• กรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ท�าหน้าที่ด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง
แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปีทกี่ า� หนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
• คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด เพือ่ ช่วยในการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุม
ร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั และเสนอแนะการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ใด โดยค�านึงถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของประธานอ�านวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�าหน้าทีแ่ นะน�าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ รวมทัง้ ประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการมีก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�านวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�าแหน่งนัน้ ให้พจิ ารณาจากกรรมการทีอ่ ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ ดุ
เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้
กรณีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการท�างานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
ให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจซึง่ กันและกัน โดยบริษทั ฯ ได้กา� หนดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อท�าหน้าที่ถ่วงดุลอ�านาจและ
ตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ผูกขาด
โดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

การถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�านาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล
• กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 6 ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน
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การก�าหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ได้กา� หนดนโยบายการจ�ากัดจ�านวนบริษทั ทีก่ รรมการบริษทั จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพือ่ ให้กรรมการสามารถ
อุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัท
จดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 แห่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงหน้าที่ส�าคัญ ในฐานะกรรมการที่จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
รับทราบ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในกิจการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น และบริษัทฯ ได้ก�าหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดย
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ได้แจ้งก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทัง้ จัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้
แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
เปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรือ่ งเพิม่ เติมให้ทปี่ ระชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นต่อที่
ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูจ้ ดบันทึกการประชุมและจัดท�ารายงานการประชุม
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ขึ้นนั้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าwwwมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
• ดูแลการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
• จัดท�าและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
• เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี
• ให้คา� แนะน�าเบือ้ งต้นแก่กรรมการบริษทั เกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ
• รับผิดชอบจัดท�าและจัดเก็บรักษารายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบัน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าทะเบียน
ประวัตกิ ารเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทัง้ น�าเสนอหลักสูตรทีเ่ หมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพือ่ พิจารณาเข้าร่วมอบรม
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีรายละเอียดดังนี้
กรรมการและผู้บริหาร
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
นายวิริยะ ผลโภค
นายไชยยศ บุญญากิจ

นายเสริญ วิเทศพงษ์
นางศศิธร พงศธร
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ชื่อหลักสูตร
Director Accreditation Program
Director Certification Program
Finance for Non - Finance Directors
Role of the Chairman Program
Director Accreditation Program
Director Certification Program
Finance for Non - Finance Directors
Director Accreditation Program
Director Accreditation Program
Audit Committee Program
Finance for Non - Finance Directors
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
Improving the Quality of Financial Reporting
Director Accreditation Program
Director Accreditation Program
Director Certification Program
Financial Institutions Governance Program
Director Accreditation Program
Director Accreditation Program
Company Secretary Program
Effective Minute Taking
Successful Formulation and Execution of Strategy
How to Measure the Success of Corporate Strategy
How to Develop a Risk Management Plan
Corporate Governance for Executive

รุ่น
DAP 7/2004
DCP 51/2004
FND 9/2004
RCP 20/2008
DAP 7/2004
DCP 48/2004
FND 9/2004
DAP 7/2004
DAP 7/2004
ACP 3/2004
FND 10/2004
MIR 6/2009
QFR 1/2006
DAP 7/2004
DAP 28/2004
DCP 58/2005
FGP 3/2011
DAP 93/2011
DAP 93/2011
CSP 31/2009
EMT 14/2009
SFE 15/2012
HMS 1/2012
HRP 1/2012
CGE 1/2014

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีทมี่ กี รรมการใหม่ บริษทั ฯ มีนโยบายให้มกี ารจัดการปฐมนิเทศ รวมทัง้ จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ แนะน�า
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณเพื่อรักษา
ผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. ก�าหนดเป้าหมาย ทิศทางการด�าเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ทบทวนและก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมยกเว้นนโยบายหรือ
การด�าเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. แต่งตั้งและก�ากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการ
ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และก�าหนดขอบเขตอ�านาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารไว้โดยชัดเจน และคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�าเนินตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปให้มีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งและมอบอ�านาจให้บุคคลอื่น
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�านาจ
เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอา� นาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและคณกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอ�านาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• การแต่งตั้งหรือมอบอ�านาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอ�านาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
• การแต่งตั้งหรือมอบอ�านาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอ�านาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
การแต่งตั้งหรือมอบอ�านาจ ต้องก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอ�านาจไว้
อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และ
กรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอ�านาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการ
ประชุมให้ชัดเจนด้วย
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่ก�าหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
• เป้าหมายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
• นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปี
• โครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนักงานบริษัท
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้
อนุมัติแล้ว
ทุ3. นพิเรืจารณาการเข้
อนหุ้น าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือท�าให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน�ามาใช้
นกิจการของบริ
หนดขั้นตอนและวิ
าสั้นญสามั
ญาดัญงจ�กล่านวน
าว 215,294,775 หุ้น มูลค่า
ณ วันประโยชน์
ที่ 31 ตุลใาคม
2558 บริษษัทัทฯฯมีตลอดจนการก�
ทุนจดทะเบียนา215,624,775
บาทธีกซึารเจรจาเพื
่งประกอบด้่อวท�ยหุ
บาทหุ้น และหุ
ิมสิทธิ่ยจวกั�านวน
330,000
ลค่าหุ้า้นประกั
ละ 1นบาท เป็นทุนเรียกช�าระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งประกอบ
4.หุ้นละพิจ1ารณาการเข้
าท�า้นสับุญรญาเกี
บการเงิ
น การกูหุ้ย้นืมมูการค�
ด้วย หุ้นสามัญจ�านวน 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระส�าคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอต่อ
สิทคณะกรรมการบริ
ธิของหุ้นสามั
ษัท ญและหุ้นบุริมสิทธิ
ยนของบริเพืษอ่ ัทสนัประกอบด้
วยหุา้นเนิ2นการดั
ชนิดงกล่
คือาวข้
หุ้นาสามั
้นบุ่ไรด้ิมรสิบั ทมอบหมายจากคณะกรรมการบริ
ธิ
7.ทุนจดทะเบี
ด�าเนินการใดๆ
บสนุนการด�
งต้นญหรืและหุ
อตามที
ษทั ในแต่ละคราวไป
ทธิมสี าทิ ทีธิข่ ได้องคณะกรรมการบริ
รบั เงินปันผลร่วมกัหบารดั
หุน้ สามั
กัน ภ่ โดยค�
าไรภายหลังจากออกหุ
รมิ สิทธิษแทั ล้ฯว
ทัหุนง้้ นีบุ้ รอ�มิ าสินาจหน้
งกล่ญาวข้ในอัางต้ตราเท่
น ต้อางอยู
ายใต้าหนวณจากส่
ลักเกณฑ์วขนของผลก�
องกฏหมายและกฎระเบี
ยบข้อบังคัน้ บบุของบริ
เว้นผลก�าไรจากการประเมิ
ราคาที่ดมินตั ริ อาคาร
อสินทรัพย์หอารหรื
ื่น ซึ่งอได้บุคมคลที
าอยูอ่่กาจมี
่อนออกหุ
่งให้เแสีบ่ยงหรื
แก่อหอาจมี
ุ้นสามัคญวามขัดแย้ง
คณะกรรมการบริ
หารไม่มอี นา� นาจอนุ
ายการทีหรืก่ รรมการบริ
ความขั้นบุดรแย้ิมสิงทมีธิสว่ ซึนได้
ทางผลประโยชน์
บบริ่ปษระชุ
ัทฯมผูหรื้ถือหุบริ้นษัทโดยหนึ
ย่อย ่หากมี
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใมนลัีสิทกธิษณะอื
ออกเสี่นยใดกั
งในที
งหมื่นกหุรณี
้นบุดรังิมกล่
สิทาธิวให้
มีสคิทณะกรรมการบริ
ธิออกเสียงเท่ากัหบารน�
หนึา่งเสนอต่
หุ้นสามัอญคณะกรรมการ
นอกจากนี้
บริ
ษัทพิจบารณาต่
หุน้ ษบุัทรมิเพืสิ่อทให้
ธิมคสี ณะกรรมการบริ
ภาพและสิทธิในการรั
ส่วนแบ่องไปคืนทุนเมือ่ ช�าระบัญชี โดยให้มสี ทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งเฉลีย่ ร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานอ�านวยการ

1. รับผิดชอบท�าหน้าทีเ่ ป็นผูน้ า� คณะกรรมการบริหาร โดยการดูแล ให้คา� แนะน�าและประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ รวมทั้ง สัญญาต่างๆ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
4. พิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้ และรายงาน
ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน
3. ก�าหนดเงื่อนไขในการท�างานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค�าสั่งหรือประกาศก�าหนดวิธีการบริหารงานและการด�าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จ้าง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทัง้ การเลือ่ นหรือปรับค่าจ้างของ
พนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับก�าหนดให้กรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง
ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำ
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำาปี 2558

ผู5. ้ถมีืออ�าหุนาจพิ
้นสามั
ญ มัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
จารณาอนุ

หาร ดและรายจ่
ายลงทุ
ให้เป็นไปตามงบประมาณที
่ได้รับอนุมดัตทะเบี
ิจากคณะกรรมการบริ
รายชืบริ
่อและสั
ส่วนของผู
้ถือหุ้นนรายใหญ่
10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุ
ยนผู้ถือหุ้น ณ วัษนัทที่ หรื
31อธัคณะกรรมการบริ
นวาคม 2558 หาร
6. #ส�าหรับชืการอนุ
ษทั เพืร้อ่อยละ
พิจารณา
่อผู้ถือหุม้นัติรายการที่เกินวงเงินทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�าหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ
จ�านวนหุ้น
งคับพีของบริ
1และอนุบริมัตษัทิรายการดั
ปิโก อาร์งตกล่อิานวตามข้
เตอร์เนชัอ่นบัแนล
ทีอี จ�าษกัดัท*ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
86,250,187
40.06
นายพิเสฐาสิจึงทแย้ธิแมละทรั
ปิ่น** พและญาติ
สนิท ษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน 55,809,897
7. 2พิจารณาการน�
ย์สินของบริ
หรือสถาบันการเงิน เพื25.92
่อน�าเสนอ
ารอนุมัตเิ ลิศ
3คณะกรรมการบริ
นายสุรินทร์ หบรรยงพงศ์
7,223,200
3.36
นายวิเชียาไรและขาดทุ
ร ศรีมุนินทร์นนิมของบริ
ิต
5,707,643
2.65
8. 4พิจารณาผลก�
ษทั ฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�
าปี เพือ่ น�าเสนอคณะกรรมการ
5บริษัทอนุ
บริษมัทัติ ดีบีเอส วิกเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) พีทีอี จ�ากัด
5,065,400
2.35
6 นายอัญชนา พินิจกุศลจิต
4,940,000
2.29
9. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของ
7 นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์
2,646,750
1.23
คณะกรรมการบริษัท
8 นายวีระ ศุภราทิตย์
9 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
10 นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1,530,000
1,340,000
1,088,000
171,601,077

0.71
0.62
0.51
79.71

*1.บริษถืัทอหุปิ้นโกไม่ฟาร์
โฮลดิของจ�
้ง จ�ากัาดนวนหุ
ถือหุ้น้นทัที้งหมดในบริ
ษัท ปิยโกงทัอาร์
ต อินเตอร์เษนชััท่นฯแนล
ีอี จ�ากับริ
ด และประธานกรรมการของบริ
นกรรมการของ
เกิอนีส1%
่มีสิทธิออกเสี
้งหมดในบริ
บริษพีัททใหญ่
ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถษือัทหุฯ้นเป็รายใหญ่
หรือ
บริษัท |ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258
** เป็นกรรมการบริษัท

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจ�า หรือเป็นผูม้ อี า� นาจ
นโยบายการจ่
ยเงิษัทนใหญ่ปันบริผล
ควบคุมของบริษัทฯาบริ
ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
ษัทฯษเว้ัทย่นอแต่ยมีจนะได้
พ้นจากการมี
ษณะดังกล่าวมาแล้
เวลาไม่
น้อทยกว่
ก่อนได้
รับการแต่
ทั้งจนี�า้ เป็ลักนษณะต้
บริษัทของบริ
ฯ และบริ
โยบายจ่
ายเงินปัลนักผลประมาณร้
อยละ ว40เป็นของก�
าไรสุ
ธิหลัาง2หักปีภาษี
เงินได้
หากไม่งตัม้งีเหตุ
อื่น เช่อนง
ห้ามดั
าวไม่รรวมถึ
การลงทุ
นเพืงกล่
่อขยายธุ
กิจ งกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
3.ส�าหรัไม่บหุเป็้นนจ�บุานวน
คคลที215,624,559
่มีความสัมพันธ์หุท้นางสายโลหิ
ต หรืนอโดยการจดทะเบี
ยนตามกฎหมายในลั
นบิดยานผูมารดา
่สมรส ษพีัท่น้อณง
เป็นจ�านวนเงิ
43,124,912 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชกื่อษณะที
ในสมุด่เป็ทะเบี
้ถือหุ้นคูของบริ
ร รวมทั
้งคู่สมรสของบุ
ร ของกรรมการรายอื
ผู้บรินหทีาร่ 13ผู้ถกุือมหุภาพั
้นรายใหญ่
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
วันที่และบุ
3 กุมตภาพั
นธ์ 2558
โดยบริษัทตได้
จ่ายเงินปันผลดังกล่่นาวในวั
นธ์ 2558
เสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
อั4.ตราการจ่
ยเงินปัคนวามสั
ผลจากผลการด�
ไม่มีหรือาเคยมี
มพันธ์ทางธุรกิาจเนิกันบงานแต่
บริษัทฯละปี
บริษในรอบ
ัทใหญ่ 5บริปีทษี่ผัท่าย่นมา
อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลั
่อาจเป็นางกาล
การขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่
รวมทั้งไม่เป็นอัหรืตราการจ่
อเคยเป็านยเงิ
ผู้ถนือปัหุน้นผล
ที่มีนัย
เงินปักนษณะที
ผลงวดระหว่
เงินปันผลงวดสุ
ดท้าย างอิสระของตน
เงินปันผลรวม
ปี
ต่
อ
ก�
า
ไรสุ
ท
ธิ
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู
กิจกับ้นบริ) ษัทฯ บริษัทใหญ่ (บาท/หุ
บริษัท้นย่)อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น(ร้รายใหญ่
หรือผู้มี
(บาท/หุ้ม้นีค) วามสัมพันธ์ทางธุร(บาท/หุ
อยละ)
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
2554
0.1
0.56 *
0.66
124
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ ระท�าเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
2555
0.1
0.28 *
0.38
108
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม
0.10
ค�้า2556
ประกัน การให้สินทรัพ0.1
ย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึ- งพฤติการณ์อื่นท�านองเดี
ยวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ70คู่สัญญา มีภาระ
0.2 ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิน-ทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริ
0.20ษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ
144้นไป แล้วแต่จ�า
หนี2557
้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ
นวนใดจะต�
าวให้**เป็นไปตามวิธีการค�านวณมู
2558 ่ากว่า ทั้งนี้ การค�
- านวณภาระหนี้ดังกล่0.22
0.22ลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกั81น ตามประกาศ
ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
* หุ้นปัคณะกรรมการก�
นผล
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี า� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำาปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ ี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึง่ ของจ�านวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�าหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัทฯ
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในคณะกรรมการการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การเสนอแนะการก�าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นใด โดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานอ�านวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณา
หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�าปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือก พิจารณาบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ คุณวุฒิพื้นฐาน
ความช�านาญทีห่ ลากหลายอันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�าเนินธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ าม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกต่อไป
กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงมติเลือกตัง้
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
กรณีตา� แหน่งกรรมการว่างลง เนือ่ งจากครบก�าหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี ซึง่ กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งหนึง่ ใน
สามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป โดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ :

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร :

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารแต่ละท่าน โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาด
ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลการประกอบการของบริษทั ฯ และประสิทธิภาพการด�าเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในส่วนนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ โดยมีสว่ นในการควบคุมและก�าหนดนโยบาย
ของบริษัท ซึ่งก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมพึ่งพารายได้จากบริษัทแม่ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้
เพือ่ ให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าวสามารถขยายฐานลูกค้าและบริการไปยังลูกค้ากลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้และส่งเสริม
ทุให้บนริเรื
้น ษัทร่วมสามารถเติบโต และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ษัทอ
ย่อนหุ
ยและบริ
โดยรวมด้
หรับบริ
ษทั ย่บริอยษัทบุฯคคลที
ด้รบั แต่งยตันง้ จากบริ
ษทั ฯ นัน้ บาท
จะต้อซึงดู
แลให้บริษวทั ยหุย่อ้นยมี
เก็บข้215,294,775
อมูลและการบัหุน้นทึกมูบัลญค่ชีา
ณ วันที่ 31วยตุส�ลาาคม
2558
มีทุน่ไจดทะเบี
215,624,775
่งประกอบด้
สามัการจั
ญจ�าดนวน
ให้
สามารถตรวจสอบได้
ทันก�าเป็หนด
หุ้นบละริษ1ัทฯบาทหุ
้น และหุ้นบุริมสิทธิและรวบรวมมาจั
จ�านวน 330,000ดท�หุา้นงบการเงิ
มูลค่าหุน้นรวมได้
ละ 1 บาท
นทุนเรียกช�าระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งประกอบ
ด้วย หุ้นสามัญจ�านวน 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การควบคุมภายใน

บริ
ะบบการควบคุ
ก่ า� หนดเป็
สิทษทั ธิฯ ขมีรองหุ
้นสามัมภายในที
ญและหุ
้นบุนรแนวทางปฏิ
ิมสิทธิบตั งิ านในการด�าเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวนี้มี
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
ประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม�า่ เสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงและขนาดขององค์กร โดยจัด
หุน้ มบุฝี รา่ มิ ยตรวจสอบภายใน
สิทธิมสี ทิ ธิได้รบั เงินซึปัง่ เป็นผลร่
มกับหุน้ สามัญาในอั
ตราเท่ากัน โดยค�าางสม�
นวณจากส่
วนของผลก�าไรภายหลังจากออกหุ
น้ บุรมิ สิทธิแล้ว
ให้
นบุควคลภายนอกเข้
ท�าการตรวจสอบอย่
า่ เสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่
อประธานกรรมการ
เว้นผลก�าไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ
ตรวจสอบโดยตรง
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้
หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมือ่ ช�าระบัญชี โดยให้มสี ทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งเฉลีย่ ร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ก�าหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมผูบ้ ริหารมิให้นา� ข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว ทัง้ นีร้ วมทัง้ คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีนโยบายดังนี้
• ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และบทลงโทษตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ห้ามมิให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
• ห้ามผู้บริหารท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
• กรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในรอบปีบัญชี
2558 เป็นจ�านวนเงินรวม 2,270,000 บาท
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำ
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำาปี 2558

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
#
ชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้น
ร้อยละ
1 บริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด*
86,250,187
40.06
2 นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น** และญาติสนิท
55,809,897
25.92
3 นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
7,223,200
3.36
4 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
5,707,643
2.65
5 บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) พีทีอี จ�ากัด
5,065,400
2.35
6 นายอัญชนา พินิจกุศลจิต
4,940,000
2.29
7 นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์
2,646,750
1.23
8 นายวีระ ศุภราทิตย์
1,530,000
0.71
9 นายเกี
ยรติ ศรีาจงคุ
อมขวั
1,340,000
0.62
ปิโกและแนวคิ
ดการสร้
ณค่ญาร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)
ส อัสสวิ) โจ�รจน์
ง
บริษ10ัท ปิโกนายพนั
(ไทยแลนด์
ากัเดรือ(มหาชน)
ตระหนักดีว่า เมื่อด�าเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดล้อ1,088,000
มที่ดีและมีคุณภาพก็จ0.51
ะสามารถ
171,601,077
79.71
สร้างความเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจได้ บริษัทฯ มีปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ คือ “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการด�าเนินธุรกิจ”

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

* บริษษัทัทฯ ปิจึโงกเน้ฟาร์
อีส โฮลดิ
้ง จ�ากัดบริถืกอารด้
หุ้นทัา้งหมดในบริ
ก อาร์ต อินตเตอร์
เนชั่นงแนล
จ�ากัด และประธานกรรมการของบริ
บริ
นการสร้
างสรรค์
นต่างๆ ษทีัท่เป็ปินโประโยชน์
่อการส่
เสริมพีคุทณีอีภาพของสั
งคมมาโดยตลอด ษัทฯ เป็นกรรมการของ
บริษัท |ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด
ผนวกการร่
วมพั
** เป็นกรรมการบริ
ษัทฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสร้างสรรค์

บริษทั ฯ ผนวกปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ เข้ากับ มิตทิ างสังคม (Social Dimension) สร้างเป็นกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่ปี 2548
บริษทั ฯ เสริมจุดแข็งโดยเพิม่ องค์ความรู้ (Content) สูบ่ ริการต่างๆ ด้วยการแสวงหาแหล่งความรูส้ ากลจากเครือข่ายทีม่ อี ยูท่ วั่ โลกเพือ่
ายเงิบรินษปัทั ฯนเริผล
น�นโยบายการจ่
าเสนอนวัตกรรมสูส่ งั คมไทย
ม่ ต้นธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสือ่ สารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ในเรือ่ ง
ทีบริ่เป็ษนัทความต้
องการของตลาดและสั
คม นคืปัอนผลประมาณร้
“การศึกษา” เพราะปั
ญหาคุ
ณภาพการศึ
ผลกระทบต่
อทุกภาคส่
ฯ และบริ
ษัทย่อยมีนโยบายจ่างยเงิ
อยละ 40
ของก�
าไรสุทธิหกลัษาส่
งหักงภาษี
เงินได้ หากไม่
มีเหตุวนในสั
จ�าเป็นงคม
อื่น เช่น
นเพืก่อในความส�
ขยายธุรกิาจคัญและเห็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่อง “การศึกษา” บริษัทฯ ริเริ่มวิจัยและ
ด้การลงทุ
วยตระหนั
ค้เมืน่อคว้วันาทีหาองค์
ความรูโ้ 2558
ดยฝ่ายงานที
กว่า Education Communications
ฝ่ายสืายเงิ
อ่ สารเพื
อ่ การศึกาษางกาลในอั
มีหน้าทีตค่ ราหุ
น้ คว้้นาละและน�
่ 16 มกราคม
ที่ประชุเ่ มรียคณะกรรมการของบริ
ษัทมีมติให้ด�าเนิหรืนอการจ่
นปันผลระหว่
0.20าเสนอ
บาท
นวั
ตกรรมทางด้
านการศึ
กษาจากทัหุว่ โลกสู
งต้นพบว่า ปับาท
จจัยหนึให้ง่ แทีก่ม่ ผคี ู้ถวามส�
นาการศึ
อ “การพัษัทฒนา
ส�าหรั
บหุ้นจ�านวน
215,624,559
้น เป็ส่ นงั จ�คมไทย
านวนเงิเบื
น อ้ 43,124,912
ือหุ้นาทีคั่มญีชในการพั
ื่อในสมุดฒทะเบี
ยนผูก้ถษา
ือหุ้นคืของบริ
ณ
วิวัชนาชี
ซึ่งเป็นธ์นข้2558
อค้นพบทั
้งจากงานวิ
ัยของ
(2007)
Howนthe
World’s Best Performing School Systems
ที่ 3พครู
กุม”ภาพั
โดยบริ
ษัทได้จ่าจยเงิ
นปันMcKinsey
ผลดังกล่าวในวั
นที่ ในเรื
13 กุ่อมง ภาพั
ธ์ 2558
Come Out on Top และ ตัวอย่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จทางด้านการศึกษาอย่างฟินแลนด์ และสิงคโปร์
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
Education Communications ของบริษทั ฯ จึงด�าเนินงานโดยมุง่ เน้นเรือ่ ง “การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)”
อัตราการจ่
นปันดผล
เป็นหัวใจส�
าคัญ ตั้งเงิแต่นปัปนี 2550
บริษัทฯางกาล
เริ่มด�าเนินเงิธุนรปักินจผลงวดสุ
ในแนวทางนี
อก�งกัาาไรสุ
บยเงิแนวคิ
ในการ
ผลงวดระหว่
ดท้าย้ และในปี 2554
เงินปันแนวทางดั
ผลรวม งกล่าวไปสอดคล้
ปี
ต่
อ
ท
ธิ
(บาท/หุ
น
้
)
(บาท/หุ
น
้
)
(บาท/หุ
น
้
)
ด�าเนินธุรกิจที่เรียกว่า “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ “Creating Shared Value” ที่ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอตเตอร์
(ร้อยละ) น�าเสนอ
ไว้โดย 2554
อธิบายความส�าคัญของการด�
าเนินธุรกิจแบบสร้0.56
างคุ* ณค่าร่วมกับสังคมว่า เป็
นแนวทางการด�าเนินธุรกิจที124
่น�าไปสู่การเติบโต
0.1
0.66
อย่างยั่งยืนในอนาคต
2555
0.1
0.28 *
0.38
2556
0.1
0.10
2557
0.2
0.20
2558 บริการ และกิ-จกรรมทางด้านการศึ
0.22 ** กษาที่มุ่งสร้างคุณ
0.22
นวัตกรรม
ค่าร่วมกับสังคม

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

108
70
144
81

นวั
* หุต้นปักรรม
นผล บริการ และกิจกรรมส�าคัญที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานโดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษาของบริษัทฯ ถูก
ก�**าคณะกรรมการบริ
หนดไว้ในกลยุษทัทธ์มีกมติารด�
าเนินอธุทีร่ปกิระชุ
จ มในส่
3 ประเภท
ได้ตแราหุ
ก่ กิ้นจละกรรมหลั
ให้เสนอต่
สามัวญนงาน
ผู้ถือหุ้นEducation
ในวันที่ 19 กุCommunications
มภาพันธ์ 2559 เพื่ออนุโดยแบ่
มัติจ่ายเงิงนเป็ปันนผลงวดสุ
ดท้าย ในอั
0.22 บาทกที่เป็น
ธุรกิจของบริษัทฯ กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำาปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

23
29
43
49

1. กิจกรรมหลักที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ

EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ ง”
EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน Education Communications ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 งาน EDUCA มีพัฒนาการและ
ได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี EDUCA เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูไทยอย่างต่อเนื่อง EDUCA ด�าเนินการภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private
Partnership) ซึ่งท�าให้มีจ�านวนครูผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดงาน EDUCA 2015 (ครั้งที่ 8) ภายใต้แนวคิดโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน (On Schooling) EDUCA 2015 มีครู
และนักการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจ�านวน 42,348 คน และมีครูที่ลงทะเบียน เป็นสมาชิกในเครือข่ายของ EDUCA จ�านวน
191,105 คน มียอดผู้ติดตามใน Facebook จ�านวน 14,456 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2014 คิดเป็น 71.2 %) ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA
เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากครูและนักการศึกษาทั่วประเทศ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของครูไทย
ทีส่ า� คัญในปีนี้ EDUCA ได้รว่ มกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จัดเสวนานานาชาติเพือ่ ครูไทยในเรือ่ งนวัตกรรม
การศึกษาทางไกล DLTV&DLIT โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฟินแลนด์และจีน และได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร
จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นประธานการเสวนา ทัง้ นี้ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารภาษาไทยทัง้ หมด
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เนือ่ งจากใช้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชนทีจ่ ะเป็นผูส้ นับสนุนค่าใช้จา่ ยส�าหรับให้แก่ครูทกุ คนเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการจัดประชุมนานาชาติ และขายพื้นที่การจัดแสดงสินค้า
เนื้อหาสาระของการประชุมนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็น
สิ่งพิมพ์ จ�านวน 72 รายการ สื่อโทรทัศน์ 1 รายการ ได้แก่ รายการข่าว New TV และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีการน�าเสนอสาระที่เป็น
ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สาธารณชน ในลักษณะสกู๊ปข่าวความรู้ สาระจากการประชุมนานาชาติ จากการสัมภาษณ์
วิทยากร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน เผยแพร่ในสื่อ ตัวอย่างหัวข้อสกู๊ปข่าว เช่น ปฏิรูปการศึกษาเริ่มต้นที่โรงเรียน, Learning from a
Distance, รัฐ-เอกชน รวมพลังพัฒนาครูไทย, การศึกษาไทยทางออกหรือทางตัน, พัฒนาครู เติมเต็มศักยภาพเด็กไทย รวมทุกสื่อ
คิดเป็นมูลค่าสือ่ 8,689,258.50 บาท ประการส�าคัญความรูเ้ หล่านี้ได้รบั การสือ่ สารต่อยอดสูก่ ลุม่ ครูทยี่ งั ไม่มโี อกาสได้มาร่วมงาน และ
สาธารณชนผู้สนใจการศึกษาผ่านทาง YouTube Channel อีกด้วย

Teachers as Learners

ดิจิตอลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลมีเดีย และประสบการณ์จากโครงการโทรทัศน์ครู น�าสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
ศึกษา “Teachers as Learners” นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาในรูปของสื่อดิจิตอล (Digital Media) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครู
ผูเ้ รียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาไทย เริม่ เผยแพร่ตงั้ แต่เดือนตุลาคม 2556 และต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั โดยครูทวั่ ประเทศรับชมได้
โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ รายการ Teachers as Learners ด�าเนินธุรกิจภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ
รายการ Teachers as Learners ประกอบด้วย รายการสากลและการประยุกต์ น�าเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีจากหลากหลายประเทศ
และค�าแนะน�าในการประยุกต์ใช้ จ�านวนทั้งหมด 184 ตอน (นับถึงปี 2558) นอกจากการสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพเพื่อครูแล้ว
บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่แก่ครูได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางที่สุด โดยมีช่องทางการเผยแพร่รายการ 3 ช่องทางดังนี้
1) www.teachersaslearners.com
2) www.youtube.com/teachersaslearners
3) Application TEACHERS as LEARNERS ทั้งในระบบ iOS และ Android
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จากผลการตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของรายการ Teachers as Learners แสดงให้เห็นว่าครูไทยมีความต้องการนวัตกรรมที่
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนของตน และสื่อ (พื้นที่) ส�าหรับแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างเพื่อนครู ตลอด
จนประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลมีเดียที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ
การพัฒนาวิชาชีพครู และสร้างชุมชนครูผู้เรียนรู้
2. กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เป็นผู้สร้างสรรค์ บริการดิจิตอลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและการให้ความรู้แก่สังคม ซึ่งเป็นบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างบริการที่บริษัทสร้างสรรค์
ขึ้น ได้แก่ มหิดลชาแนล (Mahidol Channel) สถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จาก 17 คณะ
6 วิทยาลัย 7 สถาบัน น�าความรูจ้ ากสาขาวิชาแขนงต่างๆ เผยแพร่ผา่ นสือ่ สูส่ าธารณชน ภายใต้แนวคิด ความรูผ้ สมผสานความบันเทิง
(An Edutainment Variety of Arts & Sciences) เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์
เฟซบุ๊กและยูทูป รวมทั้งแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือด้วย นอกจากนี้ อีกหนึ่งบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยน�าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�า้ ทางการศึกษาและเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้กับคนไทยทุกคน DLIT เป็นการสร้างสรรค์สื่อ น�าเสนอเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom), แหล่งเรียนรู้
DLIT (DLIT Resources), ห้องสมุดดิจิตอล DLIT (DLIT Digital Library), ชุมชนแห่งการเรียนรู้ DLIT (DLIT Professional Learning
Community) และ การประเมินผล DLIT (DLIT Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นสื่อที่เปิดส�าหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป เข้าถึง ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครื่องมือสื่อสารหลายชนิด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ มี
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือ
ส�าหรับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์บริการดิจิตอลมีเดียดังกล่าวแก่ลูกค้า และนับเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามแนวทางสร้างสรรค์คุณค่าร่วมแก่สังคมด้วย
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม

ตั้งแต่ตุลาคม 2557- ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม ได้แก่
1) การสนับสนุนคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม WALS2014 ณ มหาวิทยาลัยการศึกษา
อินโดนีเซีย (Indonesia University of Education) เมืองบันดุง (Bandung) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
ด้วยตระหนักในความส�าคัญของภาวะผูน้ า� ของครุศกึ ษา และผูบ้ ริหารโรงเรียน บริษทั ฯ จึงมุง่ สนับสนุนให้ “คณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง” พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น�า โดยสนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วม
สัมมนาให้กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และคณาจารย์ที่ปรึกษา จ�านวน 7 ท่าน เข้าร่วมการประชุม World Association of Lesson Studies
International Conference: WALS 2014 มีแนวคิดหลักของงานคือ การเป็นนักการศึกษาผูส้ ะท้อนคิด และเป็นมืออาชีพในการเรียนรู้
(Becoming Reflective Educators and Professionals of Learning) ซึ่งจัดในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยการ
ศึกษา เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เรียนรู้องค์ความรู้ระดับโลก และน�ามาพัฒนาโรงเรียนโดยใช้การ
ศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน
2) ศึกษาฟอรัม Suksa Forum ครั้งที่ 3: บทเรียนจากสัมมนานานาชาติ การออกแบบการสอนใหม่ของสิงคโปร์ : เพื่อสร้างผู้น�า
ค่านิยม และความเป็นพลเมืองในการศึกษาศตวรรษที่ 21
ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนการเสวนาที่เรียกว่า “ศึกษาฟอรัม” อันเป็นการพูดคุยของกลุ่มผู้น�าความคิดทางการศึกษา ผู้ทรง
คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ร่วมกัน เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยเพื่อ
อนาคตของชาติ” โดยร่วมจัดศึกษาฟอรัมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในชื่อ “บทเรียนจากสัมมนานานาชาติ การออกแบบการสอนใหม่ของ
สิงคโปร์: เพื่อสร้างผู้น�า ค่านิยม และความเป็นพลเมืองในการศึกษาศตวรรษที่ 21 (Redesigning Pedagogy: Leader Values and
Citizenship in 21st Century Education)”
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ศึกษาฟอรัมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนสังคมศึกษาจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนานานาชาติที่สิงคโปร์มาน�าเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรือ่ งสังคมศึกษาและวิชาหน้าทีพ่ ลเมืองกับผูท้ รงคุณวุฒทิ างการ
ศึกษา เพือ่ ถ่ายทอดบทเรียนจากการสัมมนาให้สาธารณชนได้รบั รู้ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการศึกษาระดับ
ประเทศ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 7 โรงแรมสุโขทัย สาธร โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 25 คน รวมทั้งสื่อมวลชน
เนือ้ หาสาระของการประชุมศึกษาฟอรัมครัง้ นี้ ได้รบั ความสนใจจากสือ่ มวลชน เป็นสิง่ พิมพ์ จ�านวน 12 ราย และสือ่ โทรทัศน์ 1 รายการ
ได้แก่ รายการ Inside Out Money 360 ช่อง Money Channel มีการน�าเสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่
สาธารณชน ในลักษณะสกู๊ปข่าวความรู้ ตัวอย่างหัวข้อสกู๊ปข่าว เช่น ถอดบทเรียนสิงคโปร์ อัพเกรดการศึกษาไทย, แนะไทยพัฒนา
ครู ศึกษา “สิงคโปร์” เป็นแบบอย่าง, ชูสิงคโปร์โมเดลออกแบบวิธีสอน, บทเรียนจากการสัมมนานานาชาติ การออกแบบการสอนใหม่
ของสิงคโปร์, Thai academic laud’s S’pore system, ปัดฝุ่น สถาบันฝึกหัดครู พัฒนาพลเมืองศึกษาศตวรรษที่ 21, การศึกษาสร้าง
พลเมือง พลเมืองสร้างชาติ เป็นต้น ทั้งนี้การเผยแพร่รวมทุกสื่อคิดเป็นมูลค่าสื่อ 1,065,851.10 บาท
3) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม TEPE 2015 ณ มหาวิทยาลัยดันดี ประเทศสกอตแลนด์
เนื่องด้วย “สถาบันครุศึกษา” เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยมีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เป็นกลไก
ส�าคัญ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังคงมุง่ สนับสนุนให้ “คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์” พัฒนาศักยภาพและภาวะผูน้ า� ของสถาบันอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นหัวขบวนรถจักรในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่สร้างความตระหนักแก่สังคมว่า ภาคเอกชน
สามารถมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติได้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
ได้แก่ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการการสัมมนานโยบายครุศึกษาของยุโรป (Teacher Education Policy in Europe
Network) เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ที่สกอตแลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และน�ามาจัดเวทีขับเคลื่อน การพัฒนาการ
ครุศึกษาไทย (รายละเอียดในรายการที่ 4-6 ที่จะน�าเสนอต่อไป)
4) การสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาส�าหรับครูในอนาคต ร่วมกับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทฯ ในนามของ ศึกษาฟอรัม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงการครุศึกษาส�าหรับครูในอนาคต” ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม 2558 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษา
ไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับนโยบาย ผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ของสถาบันครุศกึ ษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจพัฒาการทางครุศึกษาของฟินแลนด์ โดยเชิญ Prof. Hannele Niemi จากมหาวิทยาลัย
เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ มาเป็นวิทยากร บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และประสานให้เกิด
ความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ โครงการดังกล่าวด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขยายผลจากโครงการในปีสองไปยัง คณะ
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการด�าเนินโครงการ พบว่า โครงการได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จากหลากหลาย
สถาบัน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 คน จาก 8 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการประเมินผลการด�าเนินโครงการพบว่า ผลการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และดีมาก
โดยประเด็นทีม่ ผี ลการประเมินในระดับสูงทีส่ ดุ คือ “การสร้างความตระหนักว่าการเปลีย่ นแปลงกระบวนการครุศกึ ษาเป็นเรือ่ งทีจ่ า� เป็น
มาก” และ “การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางครุศึกษาของประเทศไทย” ผู้เข้าร่วม
โครงการมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการจัดโครงการฯ ลักษณะนีต้ อ่ เนือ่ ง โดยเฉพาะแก่กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารครุศกึ ษาระดับประเทศ
รวมทั้งผู้บริหารระดับนโยบายเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
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5) การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา (Symposium) เรื่อง Transforming Teacher Education for Future Teachers
บริษทั ฯ ในนามของ ศึกษาฟอรัม ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มโี ครงการประชุมสัมมนา (Symposium)
เรือ่ ง Transforming Teacher Education for Future Teachers ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ โดยบริษทั ฯ ได้เรียนเชิญ Prof.Hannele Niemi ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศฟินแลนด์บรรยายในหัวข้อ “Enhancement-led Evaluation
of Quality Teacher Education in Thailand: Findings and Recommendations” และ Associate Prof. Ee-Ling Low ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Teacher Education in Singapore and Process of
Transformation 1997-2010” ให้แก่ผบู้ ริหารครุศกึ ษา และคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ทวั่ ประเทศ โดยบริษทั ฯ มีสว่ นสนับสนุนใน
เรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าวิทยากร ตลอดจนประสานให้เกิดความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ และสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บันทึกเทปการบรรยายเพือ่ น�าเผยแพร่องค์ความรูแ้ ก่ครู และนักการศึกษาทีส่ นใจต่อไปในเว็บไซต์ของ EDUCA
6) การจัดประชุมโต๊ะกลม (Roundtable Meeting) เรื่อง “The New Frontier: Governance in Teacher Education”
บริษัทฯ ในนามของ ศึกษาฟอรัม จัดให้มีโครงการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง The New Frontier: Governance in Teacher Education ใน
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงบ่าย) ณ ห้องบงกชรัตน์ C โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญ Prof. Hannele Niemi
และ Associate Prof. Ee-Ling Low เป็นวิทยากรต่างประเทศ และเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของครุศึกษา และ
ผูบ้ ริหารระดับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและการใช้ครู ตลอดจนอดีตผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องจ�านวน 18 ท่าน
ได้แก่ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น คุณอมเรศ ศิลาอ่อน ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.ดิเรก
พรสีมา เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อระดมความเห็นและน�าเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาส�าหรับครูในอนาคต
2) เพือ่ เสริมสร้างความตระหนัก และแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกระบวนการครุศกึ ษา ของประเทศทีป่ ระสบความส�าเร็จทางการศึกษา 3) เพือ่
วิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไข ความส�าเร็จ แนวทางใหม่ในการผลิตและพัฒาครู ผลการด�าเนินโครงการ พบว่า โครงการได้รับความร่วมมือ
จากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจ�านวน 18 ท่าน และสื่อมวลชน โดยเนื้อหาสาระของการประชุมได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ จ�านวน 17 ราย รวมเป็นมูลค่าสื่อ 1,422,548.50 บาท น�าเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ ในลักษณะสกู๊ป
ข่าวความรู้ สาระจากการบรรยาย จากการสัมภาษณ์วิทยากร ท�าให้ความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนผู้สนใจการศึกษาอีกด้วย ตัวอย่างสกู๊ปข่าวที่น�าเสนอ ได้แก่ Forum highlights need for improved teacher training,
ถกปัญหาผลิตและพัฒนาครูของไทย ชีต้ า่ งคนต่างท�าขาดความเชือ่ มโยง, สิงคโปร์ ฟินแลนด์สอนมวย, ไทยร่วมถอดบทเรียนฟินแลนด์
สิงคโปร์ เดินหน้าพัฒนาครุศึกษา ทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบรรยาย และการบันทึกเทปการบรรยายเพื่อน�าเผยแพร่
องค์ความรู้แก่ครู และนักการศึกษาที่สนใจต่อไปในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ EDUCA
7) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม ICP 2015 เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์
บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และผู้บริหารโรงเรียน คือ รศ.ลัดดา
ภู่เกียรติ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 12 ของกลุ่มครูใหญ่ (12th Convention of the International Confederation of
Principals) ICP 2015 ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ Learning Education Design จัดในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2558 ที่ Finlandia Hall เมือง
เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชีย่ วชาญได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ทคี่ รูใหญ่ทวั่ โลก
ก�าลังให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาการจัดฟอรัมครูใหญ่ในงาน EDUCA และ พัฒนาการขับเคลื่อนกลุ่มครูใหญ่ไทยต่อไป
8) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ที่ประเทศญี่ปุ่น
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการศึกษา จ�านวน 5 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ ครัง้ ที่ 3
“โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู”้ (The Third International Conference for School as Learning Community) ซึง่ จัดโดยเครือข่าย
นานาชาติ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (The International Network for School as Learning Community) ภาควิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยกักคุชอุ นิ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ (Department of Education, Gakushuin University) ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558
และทีส่ า� คัญมีตวั แทนนักวิชาการไทยร่วมขึน้ เวทีเพือ่ น�าเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับการสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นโรงเรียน” กรณีศกึ ษาใน
ประเทศไทยด้วย คือ รศ.ดร.สิรพิ นั ธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีคณาจารย์อกี หลายท่านเดินทาง
ไปเพือ่ เข้าร่วมการสัมนาในครัง้ นีด้ ว้ ย ได้แก่ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุตสาโห และผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายค�าตา คณะศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี รองผูอ้ า� นวยการฝ่ายวิชาการและ
วิจยั ด้านมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฯลฯ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอด
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จนน�าองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการศึกษาไทย ซึง่ แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning
Community) จะเป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน EDUCA 2016 ต่อไป
9) การเสวนากับกลุ่มสื่อมวลชนเพื่อสรุปบทเรียนจากการร่วมประชุม SLC
ผลจากการสนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ School as Learning Community (SLC) น�าสูก่ ารจัดเสวนากับกลุม่ สือ่ มวลชน
โดย รศ.ดร.สิรพิ นั ธุ์ สุวรรณมรรคา ผูอ้ า� นวยการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรูแ้ ละวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทน
จากประเทศไทยทีร่ ว่ มน�าเสนอผลงาน และเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เป็นผูบ้ รรยายสรุปแก่สอื่ มวลชน 5 ท่าน เมือ่ วันที่ 11 กันยายน
2558 เวลา 11.00-13.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาสาระของการบรรยายสรุป ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน จ�านวน 3 ราย คือ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ น�าเสนอสาระจากการเสวนาในลักษณะสกู๊ปข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ 850,837.50 บาท ท�าให้ความรู้
เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษา ตัวอย่างหัวข้อสกู๊ปข่าว ได้แก่ ปฏิรูปสัมพันธ์
ครูไทย อัพเกรดการศึกษาพ้นรั้งท้ายอาเซียน, โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบทเรียน - บรรยายจากกรณีศึกษา เป็นต้น
การเสวนาครั้งนี้เป็นการจุดประกายที่ส�าคัญให้สังคมตระหนักถึงการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางที่เรียกว่า
SLC ซึ่งได้รับการยอมรับและประสบความส�าเร็จในการปฏิรูปห้องเรียนและโรงเรียนในหลายประเทศในเอเชีย
Education Communications เป็นกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจทีม่ งุ่ สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษา บริษทั ฯ ยังคงด�าเนินกิจการ
ด้วยแนวทางดังกล่าวด้วยความเชื่อมั่น และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผลิดอกออกผลเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่า
ให้กับธุรกิจ และสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งหมายและคาดหวังว่า ตัวอย่างการด�าเนินงานเรื่องนี้
จะจุดประกายให้ภาคธุรกิจอื่นๆเล็งเห็นความส�าคัญ และคุณค่าของการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน ในอนาคตบริษัทฯ
ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมในประเด็นอื่น และมุ่งหวังให้ภาคเอกชนอื่นๆร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และร่วมมือ
ในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมต่อไป

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้น�านโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของปิโก กรุ๊ป (Pico Eco) มาปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งเน้นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, และ Recycle โดยมาตรการ 3R ที่น�ามาใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้
REDUCE: การลดการใช้ทรัพยากร

- โครงการ “Think before You Print” เพื่อรณรงค์การลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการลดปริมาณการพิมพ์ Email และข้อมูลต่างๆ
ที่ส่งผ่านทาง Email โดยพนักงานจะมีโลโก้ Pico Eco พร้อมข้อความ “Think before You Print” ใน E-Signature ของพนักงาน
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ได้เพิม่ ฟังก์ชนั่ ของเครือ่ งพิมพ์ (Printer) โดยพนักงานต้องใส่รหัสส่วนตัว
ที่เครื่องพิมพ์ก่อน เครื่องพิมพ์จึงจะด�าเนินการพิมพ์เอกสารออกมา ซึ่งการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลด
ปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์ จากการพิมพ์โดยไม่ตั้งใจได้เป็นจ�านวนมาก
- การส่งเสริมการส่งมอบรายงานแก่ลูกค้า ในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งได้เริ่มใช้
ส�าหรับการส่งมอบงานแก่ลูกค้ารายใหญ่บางรายแล้ว
- การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในส�านักงาน โดยรณรงค์เรือ่ งการประหยัดพลังงาน เพือ่ สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานในระยะยาว
โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายทุกคน
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- การรณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะ และการใช้น�้าอย่างสิ้นเปลือง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษ ในร้าน
กาแฟของบริษทั ฯ โดยหากพนักงานน�าภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้สว่ นลดค่าเครือ่ งดืม่ ซึง่ ท�าให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษ
ในส�านักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีจุดบริการน�้าดื่มส�าหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานกดเติมน�้าตามความต้องการ ซึ่ง
เป็นการลดปริมาณขวดพลาสติก และน�้าที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน�้า
REUSE: การน�าทรัพยากรมาใช้ซ�้า

การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานให้ลกู ค้า ทีส่ ามารถใช้ซา�้ ได้ เช่น การให้บริการ Pico Dome
โดมขนาดใหญ่สา� เร็จรูป ทีน่ อกจากจะสามารถสร้างสรรค์พนื้ ทีก่ ารจัดงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การใช้โดมลักษณะนี้
ยังเป็นการประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้าง และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังให้ความส�าคัญกับการเสนอแนะและแนะน�าให้ลูกค้า เน้นการใช้งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้ซ�้าได้ เพื่อลด
ต้นทุนทั้งในส่วนของบริษัทและของลูกค้า
โครงการ “Give Me a Second Chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที่ 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานน�ากระดาษที่ใช้งานเพียง
หน้าเดียวกลับมาใช้หรือพิมพ์อกี ครัง้ เพือ่ ลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะในส�านักงาน การส่งเสริมเรือ่ งการใช้กระดาษสองหน้านัน้
พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จ�าเป็นต้องใช้กระดาษในการท�างาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการของแต่ละทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษ
ดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัทฯลดลง
การบริจาควัสดุต่างๆ จากการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ไปให้หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะ และเกิดการใช้งานทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าที่สุด ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคข้าวสารที่ใช้เป็นของตกแต่งในพื้นที่จัดงานให้สถานสงเคราะห์สุนัข และยังมีการ
บริจาควัสดุประเภทไม้ไผ่ที่ใช้ในการตกแต่งงานให้มลู นิธเิ พือ่ น�าไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืน่ เช่น การสร้างฝายกัน้ น�า้ ทัง้ นี้ นโยบายดังกล่าว
เป็นการรณรงค์ในองค์กรเท่านั้น ซึ่งความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบาย ต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันกับลูกค้าด้วย
Recycle: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

การน�าขยะของบริษัทฯไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1. ขยะที่สามารถน�าไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องลัง และเอกสารที่ย่อยท�าลาย
2. กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และ
3. ขยะทั่วไป
โดยส�าหรับขยะในกลุม่ แรก บริษทั ฯ จะขายต่อให้ผรู้ บั เหมาขยะไปแปรรูปต่อไป ส่วนขยะในกลุม่ ที่ 2 บริษทั ฯ จะรวบรวมไว้เพือ่ ส่งมอบ
ต่อให้หน่วยงานน�าไปย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อไป เช่น น�าไปท�าหนังสือเพื่อคนตาบอด เป็นต้น และส�าหรับขยะทั่วไป บริษัทฯ
จะน�าไปทิ้งท�าลายตามปกติ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือหลักการด�าเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ตอ่ สังคม และในการด�าเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง
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การต่อต้านการทุจริต

บริษทั ฯ มีการด�าเนินการอย่างเข้มงวดในเรือ่ งของการต่อต้านทุจริตในการท�างาน โดยได้มกี ารก�าหนดขัน้ ตอนการท�างานอย่างรอบคอบ
และรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้ง ยังมีการย�้าเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการท�างานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. Accountable โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่เชื่อถือได้ ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. Integrity พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการท�าทุจริต และ
3. Dignity พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่น โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ ให้ความเคารพพนักงาน ผูร้ บั จ้าง และผูส้ ว่ นมีสว่ นเกีย่ วข้องในการด�าเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก
และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความส�าคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการท�างานเป็นหลัก โดยมิได้ค�านึงถึงเชื้อชาติ
ศาสนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้มีการตั้งร้านขายอาหารในบริเวณโรงอาหาร
ของบริษัทฯ แก่พนักงาน ซึ่งท�าให้คนในชุมชนที่สนใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทั้งยังเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทข้างเคียงด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 on
Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum and Special Project ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในกลุ่ม
ธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้
ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการท�างาน กระบวนการ
ท�างานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการท�างาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Work Quality Life)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพ
ต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการก�าหนดนโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการ
พนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้อง เชือ่ ถือได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ นายสมโภชน์ แซ่จึง โดยสามารถ
ดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
นายสมโภชน์ แซ่จึง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และ
โยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 ทีป่ รึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จดั ท�ารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้น�า
รายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานดังกล่าวร่วมกับ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของ
ระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

51
57

รายการ
ระหว่างกัน
ในระหว่างปีบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัทฯ ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ ได้ก�าหนดมาตรฐานและขัน้ ตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน โดยก�าหนดให้การเข้าท�ารายการของบุคคลทีอ่ าจจะ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นรายการทีม่ คี วามจ�าเป็นและสมเหตุสมผล เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไข
อื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกันกับการก�าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตาม
ลักษณะของบริษทั ร่วมลงทุนทีอ่ นุญาตให้ใช้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ ผูบ้ ริหารได้มสี ว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว อย่างไร
ก็ดีในการท�ารายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ
บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว อาทิ รายได้จากการให้บริการการขายสินค้าแบบลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าแบบเครดิต
ทางการค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ รายการระหว่างกันกับบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันว่าเป็นลักษณะ
การค้าปกติ โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการตามก�าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการท�ารายการนั้นๆ
รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ตามเอกสารแนบ 4

52
58

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

3
ส่วนที่

ฐานะการเงิน
และผลการ
ด�าเนินงาน

• ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
• การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
• การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2558

53

ข้อมูล
ทางการเงินที่ส�าคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 ได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�านักงานตรวจสอบบัญชี

เลขทะเบียน ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี

2556 คุณวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

7309

ไม่มีเงื่อนไข

2557 คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

3104

ไม่มีเงื่อนไข

2558 คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

8125

ไม่มีเงื่อนไข

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

2556

2557

2558

2556

2557

2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

181

194

57

213

239

169

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

142

191

254

181

192

218

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

468

513

531

570

556

756

48

53

58

20

15

18

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

101

107

148

120

121

159

สินทรัพย์รวม

634

694

753

739

723

958

-

-

-

9

-

8

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

195

230

275

234

245

447

หนี้สินหมุนเวียนรวม

197

232

277

249

247

458

หนี้สินรวม

242

271

316

300

292

504

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

392

422

438

439

431

455

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

54
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

2556

2557

2558

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

216

216

216

216

216

216

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

101

101

101

101

101

101

ทุนส�ารองตามกฎหมาย

16

17

20

16

17

20

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

34

62

76

73

67

88

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

25

25

25

25

25

25

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

392

422

438

431

427

450

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

-

-

-

8

4

5

392

422

438

439

431

455

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

2556

2557

2558

865

849

1,032

1,043

972

1,251

รายได้อื่น

19

33

29

10

7

9

ก�าไรขั้นต้น

210

201

253

287

248

351

ค่าใช้จ่ายในรวมก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

188

198

212

243

246

275

31

30

58

42

(5)

69

รายได้จากการให้บริการ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

2556

2557

2558

10

37

(40)

(2)

63

39

กิจกรรมลงทุน

(32)

(22)

(52)

(42)

(24)

(70)

กิจกรรมจัดหาเงิน

(52)

(2)

(45)

(43)

(13)

(39)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(74)

13

(137)

(87)

26

(70)

ณ วันต้นปี

255

181

194

300

213

239

ณ วันสิ้นปี

181

194

57

213

239

169

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

55
61

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

2556

2557

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.4

2.2

1.9

2.3

2.2

1.6

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

6.4

8.4

7.8

7.1

8.0

10.2

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

57

43

47

51

46

36

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

4.5

5.4

5.5

4.9

5.5

5.8

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน)

70

46

66

62

45

62

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

24

24

25

28

25

28

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

4

4

6

4

(1)

5

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

8

7

13

10

(1)

15

5

4

8

6

(1)

7

1.2

1.3

1.4

1.3

1.3

1.5

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

1.1

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.822

1.961

2.032

2.004

1.981

2.091

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)

0.143

0.139

0.272

0.185

(0.023)

0.310

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.10

-

0.20

0.10

-

0.20

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

* ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
** ข้อมูลทางการเงินของปี 2556 ที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงย้อนหลัง เนื่องมาจากการน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติตั้งแต่ปี
2557 เป็นต้นไป
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การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
ในปี 2558 ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ผู้บริโภคมีความมั่นใจและมีการใช้
จ่ายมากขึน้ ประกอบกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ เติบโตขึน้ มากกว่าร้อยละ 29 โดย
มีรายได้เท่ากับ 1,251 ล้านบาท ธุรกิจหลักทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กจิ กรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสือ่ สารองค์ความรู้
ต่างมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ของบริษัทฯ ที่มีการเติบโต
อย่างมีสาระส�าคัญโดยเพิ่มขึ้นจาก 78 ล้านบาท เป็น 269 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งในอนาคตรายได้จากธุรกิจนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจะมีสัดส่วนของรายได้ที่เป็นสาระส�าคัญ นอกจากรายได้ที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
โดยอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากร้อยละ 25 ในปีก่อน เป็นเท่ากับร้อยละ 28 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2558 จ�านวน 69 ล้านบาท
ผลงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้แก่ การสร้างสรรค์บูธให้ค่ายรถยนต์ชั้นน�าต่างๆ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล
มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 และในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์
ต่างๆ ให้แก่ค่ายรถยนต์ชั้นน�า การจัดสร้างนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 3 ปีกับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้รว่ มสร้างสรรค์โครงการส�าคัญๆ มากมาย อาทิ งาน Thailand Industry Expo 2015 โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม โครงการมหิดลแชแนล ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการผลิตรายการเกี่ยวกับการศึกษาและ
บริหารสถานี และโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology:
DLIT) นอกจากนั้น งาน EDUCA 2015 มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ ริเริ่มจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู ได้รบั ความสนใจเพิม่ ขึน้ จากทัง้ ครู อาจารย์ และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมงานและร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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การเติบโตของรายได้และรายได้จ�าแนกตามส่วนงาน

ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แกหล่
งการสื่อสารองค์ความรู้ งเสริมภาพลักษณ์
ิจกรรมทางการตลาดและการส่
งการสื่อสารองค์ความรู้ งเสริมภาพลักษณ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กแิจหล่กรรมทางการตลาดและการส่
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ

บริษัทฯ มีรายได้มาจาก 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์
กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ และ ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 279 ล้านบาท โดย
ธุรกิจทีม่ รี ายได้สงู ขึน้ อย่างมีสาระส�าคัญ ได้แก่ ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กจิ กรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ ซึง่ มีรายได้
เพิม่ ขึน้ จากทัง้ ลูกค้ารายใหม่ และลูกค้าเดิมทีม่ กี ารใช้จา่ ยงบประมาณทางการตลาดมากขึน้ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสือ่ สาร
องค์ความรู้ ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ๆที่ได้รับ
รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์เท่ากับ 677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้รวม (ปี 2557 :
ร้อยละ 69) ใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 ล้านบาท โครงการเด่นของบริษทั ในธุรกิจนี้ ได้แก่ งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล
มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 และงาน Thailand Industry Expo 2015
รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กจิ กรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ เท่ากับ 259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้
รวม (ปี 2557 : ร้อยละ 17) เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นประมาณ 92 ล้านบาท เนือ่ งจากกิจกรรมทางการตลาดทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นผลจากภาวะ
ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โครงการเด่นของบริษัทฯ ในธุรกิจนี้ ได้แก่ กิจกรรม roadshow
ของบริษัทรถยนต์ชั้นน�าหลายแห่ง
รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสือ่ สารองค์ความรู้ เท่ากับ 269 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวม (ปี 2557:
ร้อยละ 8) เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส�าคัญจากปีก่อนประมาณ 191 ล้านบาท โครงการเด่นของบริษัทในธุรกิจนี้ ได้แก่ โครงการการจัด
สร้างนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โครงการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) และการต่อสัญญาโครงการ
มหิดล แชนแนล ปี 3 กับมหาวิทยาลัยมหิดล
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ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ เท่ากับ 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ�านวน 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของค่าใช้จา่ ยรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษทั ฯ มี
พนักงาน 193 คน ลดลงจากปี 2557 ซึง่ เท่ากับ 199 คน ค่าใช้จา่ ย
พนักงานเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากการปรับปรุงอาคาร
ส�านักงานบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการจ�านวน 6 ล้านบาท ตามที่อนุมัติโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น
เท่ากับ 83 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

ก�าไรสุทธิและความสามารถในการท�าก�าไร
นอกจากรายได้จากการด�าเนินงานที่สูงขึ้น จากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ โดยในปี 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราก�าไร
ขั้นต้นจากการด�าเนินงานเท่ากับร้อยละ 28 ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 25 ในปีก่อน และเมื่อพิจารณารวมกับผลประกอบที่ฟื้นตัวของ
บริษัทร่วมต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนั้น
ผลประกอบการสุทธิประจ�าปี 2558 ของบริษัทจึงปรับตัวสูงขึ้น มีก�าไรสุทธิ 69 ล้านบาท โดยมีก�าไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.31 บาท อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 15 และมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.5 เท่า

ภาพรวมฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 958 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สินทรัพย์รวม
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 756 ล้านบาท และทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 159 ล้านบาท บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ
รวมจ�านวน 504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 91 ของหนี้สินรวม และส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ�านวน 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24 ล้านบาท โดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.091 บาท
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เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 169 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29 โดยเป็น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 39 ล้านบาท สุทธิจากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน
70 ล้านบาท และ 39 ล้านบาทตามล�าดับ บริษัทฯ พิจารณาว่าจ�านวนเงินสดคงเหลือดังกล่าว มีความเพียงพอต่อการด�าเนินกิจการ
รวมถึงสามารถใช้ในการลงทุน เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่น

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 จ�านวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
คิดเป็นร้อยละ 83 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ
ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีอายุหนี้ไม่เกิน 3 เดือน
การแยกอายุลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นจ�านวน 93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของลูกหนี้อื่น โดยบริษัทฯอยู่ในระหว่างการด�าเนินการขอคืนภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากร

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
เงินทีก่ จิ การมีสทิ ธิเรียกร้องจากลูกค้า เท่ากับมูลค่างานทีเ่ กิดขึน้ และรับรูใ้ นก�าไรขาดทุนแล้วจนถึงปัจจุบนั หักด้วยจ�านวนทีถ่ งึ ก�าหนด
ช�าระ เงินรับล่วงหน้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าจ�านวน
331 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้

เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินลงทุนมีจ�านวนเท่ากับ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 17 เนื่องมาจากการรับรู้
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เท่ากับ 159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการปรับปรุงอาคารส�านักงาน
ของบริษัทฯ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ด�าเนินงาน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 133 ล้านบาท และต้นทุนค้างจ่ายจ�านวน 46 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 179
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างจ่ายประมาณร้อยละ 95 เป็นหนี้สินกับบริษัทอื่น

เจ้าหนีอ้ นื่ มีจา� นวน 266 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระส�าคัญจากปีกอ่ น เนือ่ งจากเงินมัดจ�ารับจากลูกค้าจากโครงการจัดสร้างนิทรรศการ
ถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้
ส่วนประกอบหลักอื่นๆของเจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าบริหารจัดการที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี จ�ากัด จ�านวน 24 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�านวน 40 ล้านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน คือ ภาระผูกพันที่บริษัทฯ ต้องช�าระเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น อาทิ โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบตั งิ านครบก�าหนดระยะเวลา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 36 ล้านบาท

ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินสูง แม้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องจะลดลงจากปีก่อนเป็นเท่ากับ 1.6 เท่า โดยบริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวนมาก และมีวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้อกี จ�านวน 347 ล้านบาท ด้วยสภาพคล่อง
ดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่มากเพียงพอที่จะลงทุน เข้าซื้อ หรือควบรวมกิจการเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน โดยค�านวณจากส่วนของผลก�าไรภายหลังจากออกหุน้ บุรมิ สิทธิแล้ว
เว้นผลก�าไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ
(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้
หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมือ่ ช�าระบัญชี โดยให้มสี ทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งเฉลีย่ ร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 215,624,775 บาท เป็นทุนช�าระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งแบ่งเป็น
หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
ส�าหรับหุ้นจ�านวน 215,624,559 หุ้น เป็นจ�านวนเงิน 43,124,912 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลตลาดทางด้านการเงิน
P/E (เท่า)
P/BV (เท่า)
อัตราผลตอบแทน (%)

SET

MAI

PICO

22.57
1.74
3.36

52.94
3.29
1.00

8.27
1.23
7.81

จากข้อมูลของ SETTRADE เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และอัตราผล
ตอบแทนของบริษัทฯ สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ SET และ MAI

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
ในช่วงปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น สภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อีกทั้ง
รัฐบาลได้ออกนโยบายเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และเพิม่ การใช้จา่ ยงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคม ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลการด�าเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ เติบโตขึน้ เช่นกัน
ส�าหรับธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากนโยบายการปฏิรูป
และพัฒนาการศึกษาไทยของภาครัฐ ประกอบกับบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีด้านการผลิตดิจิตอลมีเดียและคอนเทนต์ มาสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ สื่อดิจิตอลมีเดียและคอนเทนต์ต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของโลกในยุคดิจิตอล
นอกจากนัน้ บริษทั ฯมีกลยุทธ์ในระยะยาวทีจ่ ะขยายธุรกิจของบริษทั ฯไปสูธ่ รุ กิจต้นน�า้ กล่าวคือการเป็นเจ้าของงาน ซึง่ จะสร้างโอกาส
และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือซึ่งมีการให้บริการการสร้างสรรค์งานที่ครบวงจรอยู่แล้ว
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การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ท�าให้
ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส�าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
2. ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็น
สาระส�าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และ
ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระท�าที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ในการนี้ เพือ่ เป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็นเอกสารทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องทีเ่ ป็นชุดเดียวกันกับที่ ข้าพเจ้าได้มอบหมาย
ให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ นายชัยจิตต์
เทหะสุวรรณรัตน์ ก�ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ต�าแหน่ง

นายเชีย ซอง เฮง

กรรมการและประธานกรรมการบริษัท

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

กรรมการและประธานอ�านวยการ

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อผู้รับมอบอ�านาจ

ต�าแหน่ง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

63
69

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้า
ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ ข้าพเจ้าได้มอบหมาย
ให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชัยจิตต์
เทหะสุวรรณรัตน์ ก�ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ต�าแหน่ง

นายยอง ชุน คอง

กรรมการ

นางสาวเชีย ยวน จวิน

กรรมการ

นายวิริยะ ผลโภค

กรรมการและที่ปรึกษา

นายไชยยศ บุญญากิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายเสริญ วิเทศพงษ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางศศิธร พงศธร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อผู้รับมอบอ�านาจ

ต�าแหน่ง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

64
70

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

เอกสารแนบ

• เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
• เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
• เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
• เอกสารแนบ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2558

65

66
72

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

61

59

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

62

63

นายเชีย ซอง เฮง

นายยอง ชุน คอง

อายุ
(ปี)

รายชื่อ

คุณวุฒิการศึกษา

Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program และ
Finance for Non-Finance Directors
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
4 พ.ย. 2556 Bachelor’s Degree in Economics,
Leeds University, England

Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program,
Finance for Non-Finance Directors
และ Role of Chairman Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

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

วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง
ช่วงเวลา
2546 - ปัจจุบัน

-

บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง พีทีอี

กรรมการบริษัท

2535 - 2553

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง พีทีอี

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2553 - ปัจจุบัน

0.02%
1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน
(รวมญาติสนิท
และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ)

บจ. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง พีทีอี
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่ง
บริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร

2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
25.92% 1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
(รวมญาติสนิท
กรรมการสรรหา
และบุตรที่ยังไม่
ประธานกรรมการบริหาร
บรรลุนิติภาวะ)
และประธานอ�านวยการ

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

67
73

อายุ
(ปี)

42

62

61

รายชื่อ

นางสาวเชีย ยวน จวิน

นายวิริยะ ผลโภค

นายไชยยศ บุญญากิจ

คุณวุฒิการศึกษา

Directors Accreditation Program, Audit
Committee Program, Improving Board
Decision, Improving the Quality of
Financial Report, Finance for NonFinance Directors และ Monitoring the
System of Internal Control and Risk
Management จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Directors Accreditation Program จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
16 ก.ย. 2546 ปริญญาเอก สาขาเคมี, The American
University, Washington D.C., USA.

BS. (Computer) University of Central
Oklahoma, Oklahoma, USA

16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 ก.พ. 2558 Bachelor of Science in Economics,
London School of Economics

วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ
รองผู้อ�านวยการ

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556
2540 - 2555

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

บจก. ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ย. 2551 กรรมการผู้จัดการ
31 ต.ค. 2558
2 ก.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และที่ปรึกษา

2546 - ปัจจุบัน

บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี

1 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธาน

ช่วงเวลา
27 ก.พ. 2558 ปัจจุบัน

ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่ง
บริษัท
กรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

68
74

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

อายุ
(ปี)

62

58

รายชื่อ

นายเสริญ วิเทศพงษ์

นางศศิธร พงศธร

คุณวุฒิการศึกษา

Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program, และ
Financial Institutions Governance
Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.
รุ่นที่ 12)

Master Degree in Business
Administration, Notre Dame de Namur
University, California, U.S.A

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

Directors Accreditation Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการสรรหาและก�ากับดูแล
กิจการและอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

25 ก.พ. 2558 ปัจจุบัน
ส.ค. 2555 ส.ค. 2557

กรรมการ

7 ม.ค. 2557 ปัจจุบัน
7 ม.ค. 2557 ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

22 เม.ย. 2552 ปัจจุบัน
19 ธ.ค. 2548 ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการ

17 พ.ย. 2548 ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
2546 - ปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แอดไวเซอรี่

บมจ. หลักทรัพย์แลนด์แอนด์ เฮ้าส์

บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

บมจ. แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์
เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่ง
บริษัท
กรรมการอิสระ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

69
75

55

47

49

นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

คุณวุฒิการศึกษา

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 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย, Strategic CFO in Capital Markets
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

International Banking and Finance,
University of Birmingham, U.K.

Stanford - NUS Executive Program in
International Management, National
University of Singapore
1 พ.ค. 2551 ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

Directors Accreditation Program จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

Directors Accreditation Program จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
29 ส.ค. 2546 ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาค
วิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

29 ส.ค. 2546 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

* ส�าหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

อายุ
(ปี)

รายชื่อ

-

0.05%

0.20%

สัดส่วน
การถือหุ้น

กรรมการบริหารและ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กิจกรรมทางการตลาด

1 พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท***
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการเงินบัญชี

2546 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
2544 - ปัจจุบัน

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่ง
บริษัท
กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและ
โครงการพิเศษ

70
76

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

/, //

/

/

/

/

/

/

//

//

//

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

นายยอง ชุน คอง

นางสาวเชีย ยวน จวิน

นายวิริยะ ผลโภค

นายไชยยศ บุญญากิจ

นายเสริญ วิเทศพงษ์

นางศศิธร พงศธร

นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

/ : กรรมการ

X, /, //

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

X : ประธานกรรมการ

X, /, //

นายเชีย ซอง เฮง

รายชื่อ

บมจ.
ปิโก
(ไทยแลนด์)

/

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
นอกซ์
บางกอก

// : กรรมการบริหาร

บจก.
พีเอ็กซ์
ซิสเต็ม

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทย่อย
บจก.
มัลติดีไซน์

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
ทีซีบีเอ็น

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
เอฟซีจี

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

/

-

บจก.
กิจการ
ร่วมค้า
จีเคอี

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
ทเว็นตี้เท็น
มีเดีย

รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

/

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

บริษัทร่วม
Andrew
บจก.
บจก.
บจก.
Bethell
อิงค์เจ็ท
ไอบริก ฟิฟตี้ พลัส
Associates อิมเมสเจส
เอเชีย
Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย*
รายชื่อ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
นายชูชัย เกษมสุข
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
นายพรชัย ตั้งสุณาวรรณ

บจก.
พีเอ็กซ์ซิสเต็ม
/
/
/

บจก.
กิจการร่วมค้า จีเคอี
/
/
/
/

* บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

71
77

72
78

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

นายสมโภชน์ แซ่จึง

รายชื่อ

อายุ
(ปี)
46

สมาชิกสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

Operation Audit and Risk Based
Audit Certification Program
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ส.ค. 2536 31 พ.ค. 2547

วันที่ได้รับ คุณวุฒิการศึกษา
ช่วงเวลา
แต่งตั้ง
1 ม.ค. 2548 1 ม.ค. 2548 ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน :
ก�าหนดวัตถุประสงค์ อ�านาจ บทบาท หน้าที่ในส่วนของการ
ตรวจสอบภายใน โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน :
จัดท�าสรุปทบทวนผลการด�าเนินงาน เพื่อน�าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และจัดท�าสรุปความ
ก้าวหน้าของงานตรวจสอบภายใน เพือ่ น�าเสนอทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ

การด�าเนินงานตรวจสอบภายใน :
ประเมินระบบการควบคุมภายในทุกด้าน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการ และจัดท�ารายงานผลการประเมินและข้อเสนอ
แนะ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี
แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี :
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการ
ฝ่าย ฝ่ายจัดการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ความเข้าใจใน
การด�าเนินงาน และสิ่งที่ฝ่ายจัดการต้องการจะเน้นย้�า และ
พัฒนากลยุทธ์แผนงานตรวจสอบภายในโดยได้รับอนุมัติจาก
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายใน
ผู้จัดการสอบบัญชี

บริษัท

ต�าแหน่ง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ า� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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79

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั
ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการด�าเนินงานรวม และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 11 ธันวาคม 2558
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - กิจการร่วมค้า
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4.1
4.1
5
6, 23
7, 23
8, 23

165,416,760
3,704,792
316,627
218,387,857
558
331,464,440
36,274,143
755,565,177

234,892,861
3,686,881
312,603
191,891,294
127,492
68,685,793
56,406,676
556,003,600

57,031,111
253,506,869
183,930,482
36,505,575
530,974,037

193,982,487
191,485,947
67,909,666
59,476,156
512,854,256

680,000
17,892,047
4,082,151
158,977,714
11,770,086
7,485,160
1,985,132
202,872,290
958,437,467

680,000
15,248,537
6,473,825
120,873,284
15,016,179
7,558,020
1,458,179
167,308,024
723,311,624

58,131,047
2,398,800
147,621,729
7,980,591
6,173,090
15,400
222,320,657
753,294,694

53,291,247
2,398,800
107,463,551
11,860,306
5,784,787
15,400
180,814,091
693,668,347

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน - กิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9, 23
10
11
13
24

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

75
81

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการร่วมค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

14
8,000,000
15, 23 445,196,126
2,260,165
16
1,988,722
906,510
458,351,523

242,212,675
2,689,485
57,409
2,339,462
247,299,031

275,301,946
1,988,722
277,290,668

230,043,313
2,339,462
232,382,775

4,670,091
32,628,459
7,882,809
45,181,359
292,480,390

2,642,829
28,909,630
6,879,891
38,432,350
315,723,018

4,670,091
26,519,049
7,882,809
39,071,949
271,454,724

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16
17
24

2,642,829
35,779,896
6,879,891
45,302,616
503,654,139

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

76
82

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

330,000
215,294,775
215,624,775

330,000
215,294,775
215,624,775

330,000
215,294,775
215,624,775

330,000
215,294,775
215,624,775

330,000
215,294,559
215,624,559

330,000
215,294,559
215,624,559

330,000
215,294,559
215,624,559

330,000
215,294,559
215,624,559

101,250,000

101,250,000

101,250,000

101,250,000

19,521,517
88,376,088
25,379,270
450,151,434
4,631,894
454,783,328
958,437,467

17,489,717
66,780,427
25,376,891
426,521,594
4,309,640
430,831,234
723,311,624

19,521,517
75,801,697
25,373,903
437,571,676
437,571,676
753,294,694

17,489,717
62,475,444
25,373,903
422,213,623
422,213,623
693,668,347

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 215,294,775 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

18

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 330,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ช�าระครบแล้ว
หุน้ สามัญ 215,294,559 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ช�าระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

77
83

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริการ
23
ต้นทุนการให้บริการ
23
ก�าไรขั้นต้น
รายได้เงินปันผล
23
รายได้อื่น
23
รายได้อื่น - กิจการร่วมค้า
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - กิจการร่วมค้า
รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
24
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ส่วนแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ส่วนแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ( บาท )
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ( หุ้น)

งบการเงินรวม
2558
2557
1,251,010,116
972,414,336
(900,356,009)
(724,897,558)
350,654,107
247,516,778
8,731,603
7,391,958
29,269
49,293
359,414,979
254,958,029
(16,824,101)
(16,580,655)
(258,403,317)
(229,433,705)
(131,139)
(17,174)
(275,358,557)
(246,031,534)
84,056,422
8,926,495
(1,158,351)
(821,017)
3,497,317
(6,635,284)
86,395,388
1,470,194
(17,818,258)
(6,536,390)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,032,336,137
848,854,567
(779,042,109)
(647,391,404)
253,294,028
201,463,163
20,013,496
22,332,235
8,934,906
10,434,409
282,242,430
234,229,807
(16,526,383)
(16,860,646)
(195,259,786)
(180,648,199)
(211,786,169)
(197,508,845)
70,456,261
36,720,962
(1,074,297)
(442,904)
69,381,964
36,278,058
(10,898,999)
(6,349,364)

68,577,130

(5,066,196)

58,482,965

29,928,694

2,379
2,379
68,579,509

2,988
2,988
(5,063,208)

58,482,965

29,928,694

66,752,373
1,824,757
68,577,130

(4,861,755)
(204,441)
(5,066,196)

58,482,965
58,482,965

29,928,694
29,928,694

66,754,752
1,824,757
68,579,509
0.310
215,294,559

(4,859,514)
(203,694)
(5,063,208)
(0.023)
215,294,559

58,482,965
58,482,965
0.272
215,294,559

29,928,694
29,928,694
0.139
215,294,559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

78
84

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

79
85

19

21, 23

19

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เงินปันผลจ่าย
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ส�ารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือปลายงวด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ยอดคงเหลือต้นงวด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
เงินปันผลจ่าย
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ส�ารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือปลายงวด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

2,031,800
19,521,517

17,489,717

330,000 215,294,559 101,250,000
330,000 215,294,559 101,250,000

1,496,435
17,489,717

15,993,282

330,000 215,294,559 101,250,000

330,000 215,294,559 101,250,000

(43,124,912)
66,752,373
(2,031,800)
88,376,088

66,780,427

(4,861,755)
(1,496,435)
66,780,427

73,138,617

2,379
5,367

2,988

2,988
2,988

-

25,373,903

25,373,903

25,373,903

25,373,903

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ ทุนที่ออกและช�าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่า
ก�าไรสะสม
การแปลงค่า ส่วนเกินทุน
จากการ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน
ตี
ร
าคาที่ดิน
ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

- (43,124,912) (1,502,503) (44,627,415)
2,379 66,754,752 1,824,757 68,579,509
25,379,270 450,151,434 4,631,894 454,783,328

25,376,891 426,521,594 4,309,640 430,831,234

- (3,401,294) (3,401,294)
2,988 (4,858,767) (204,441) (5,063,208)
25,376,891 426,521,594 4,309,640 430,831,234

25,373,903 431,380,361 7,915,375 439,295,736

รวมองค์ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ รวมส่วน
ประกอบอื่น ผู้ถือหุน้ ของ ไม่มีอ�านาจ ของผู้ถือหุ้น
ของส่วนของ บริษัทใหญ่ ควบคุม
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

80
86

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ส�ารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
เงินปันผลจ่าย
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ส�ารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

19

21, 23

19

หมายเหตุ

330,000
330,000
330,000
330,000

215,294,559
215,294,559
215,294,559
215,294,559

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

101,250,000
101,250,000
101,250,000
101,250,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

15,993,282
1,496,435
17,489,717
17,489,717
2,031,800
19,521,517

34,043,185
29,928,694
(1,496,435)
62,475,444
62,475,444
(43,124,912)
58,482,965
(2,031,800)
75,801,697

ก�าไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

25,373,903
25,373,903
25,373,903
25,373,903

25,373,903
25,373,903
25,373,903
25,373,903

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบ
จากการตีราคา อื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุน้
ที่ดิน

392,284,929
29,928,694
422,213,623
422,213,623
(43,124,912)
58,482,965
437,571,676

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเลิกกิจการร่วมค้า
(ก�าไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
(ก�าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
ส่วนแบ่ง(ก�าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า

86,395,388

1,470,194

69,381,964

36,278,058

3,601,044
27,684,895
1,002,000
1,161,795
(2,392)
709,709
169,436
1,229,878
-

(4,602,589)
25,500,946
8,534,947
7,062
(378,708)
37,853
(40,672)
-

2,520,339
20,869,477
1,002,000
160,000
(2,393)
708,516
200,109
(19,513,497)

(4,369,740)
18,291,007
8,534,947
(381,207)
37,838
(40,672)
(20,598,906)

(3,593,509)
1,158,351

6,911,190
821,017

1,074,297

442,904

119,516,595

38,261,240

76,400,812

38,194,229

7,993,931
(1,003,484) (52,230,044)
(303)
52,875,460 (117,022,816)
(18,742,426)
22,970,580
(188,218)
494,000
-

(15,575,905)
32,471,218
(23,614,637)
-

(4,023)
(14,992,864)
126,934
(263,780,647)
20,132,532
(526,952)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

210,719,102
(449,608)
70,741,069
(1,158,351)
126,765
(29,722,604)
39,986,879

802,354
80,492,554
(821,017)
7,235,769
(26,682,840)
60,224,466

54,928,263
(129,759)
(15,082,964)
(1,074,297)
(23,416,629)
(39,573,890)

25,087,786
56,562,691
(442,904)
(19,774,162)
36,345,625

(68,186,257)
(3,255,632)
107,067
247,100
(247,100)
949,999
(70,384,823)

(17,530,381)
(2,491,405)
818,176
(5,062,275)
3,083,329
(21,182,556)

(65,706,962)
(1,814,753)
48,037
(4,999,800)
20,598,906
(51,874,572)

(15,234,375)
(2,258,553)
813,409
(5,062,275)
(21,741,794)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อยแก่ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่มอี า� นาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
4.1

8,000,000
(57,409)
(2,378,002)
(43,124,912)
(1,502,302)
(39,062,625)
(69,460,569)
2,379
(69,458,190)
238,579,742
169,121,552

(8,500,000)
(110,390)
(1,894,559)
(2,378,002)
- (43,124,912)
(3,401,294)
(13,906,243) (45,502,914)
25,135,667 (136,951,376)
2,988
25,138,655 (136,951,376)
213,441,087 193,982,487
238,579,742
57,031,111

(1,894,559)
(1,894,559)
12,709,272
12,709,272
181,273,215
193,982,487

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

1. การด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษทั ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ า� เนาในประเทศไทย ธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
และที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
วันที่จัดตั้งบริษัท
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด วันที่ 27 มีนาคม 2535
(มหาชน)
บริษัทย่อยทางตรง

ประเภทธุรกิจ
ออกแบบ และตกแต่งคูหาแสดงสินค้า
ร้านแสดงสินค้า และชั้นวางแสดงสินค้า
ตลอดจนตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์
สวนสนุกและสวนรับรองลูกค้า

ที่ตั้ง
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 ให้เช่าอุปกรณ์และจัดสร้างคูหามาตรฐานใน 12 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
การแสดงสินค้า
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ากัด วันที่ 12 มีนาคม 2539 จัดกิจกรรมทางการตลาด ให้บริการ
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
ในกิจกรรมทางการตลาดส�าหรับลูกค้า
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
วันที่ 19 เมษายน 2538 ออกแบบและตกแต่งคูหาแสดงสินค้าและ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
งานออกแบบภายใน
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
รายการโทรทัศน์ รายการเคเบิ้ลทีวี
แขวงบางนา เขตบางนา
รายการทีวีผ่านดาวเทียม รายการทีวี
กรุงเทพมหานคร
ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางด้านการศึกษา
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
รายการโทรทัศน์ รายการเคเบิ้ลทีวี
แขวงบางนา เขตบางนา
รายการทีวีผ่านดาวเทียม รายการทีวีผ่าน กรุงเทพมหานคร
อินเตอร์เน็ต ทางด้านการศึกษา
Andrew Bethell Associates วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เผยแพร่สื่อการศึกษา
1st Floor Bristol & West House,
Limited
100 Crossbrook Street, Cheshunt,
Herts EN8 8JJ
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด* วันที่ 16 มีนาคม 2553 ออกแบบและตกแต่่งภายในพิพิธภัณฑ์์
18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการ
แขวงบางนา เขตบางนา
ทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้้อง
กรุงเทพมหานคร
บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี
จ�ากัด*

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ออกแบบและตกแต่่งภายในพิพิธภัณฑ์์
รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการ
ทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

* บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัดและบริษัท กิจการร่วมค้า
จีเคอี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่บัดนั้น (ดูรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 9)

84
90

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

1. การด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) คือ Pico Art International Pte Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ
สิงคโปร์ บริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547

2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�าขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ า� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบ
การเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วม
กันดังต่อไปนี้
ประเทศที่
จดทะเบียน

สกุลเงิน

อัตราร้อยละของการ ถือหุ้น
โดยกลุ่มบริษัท
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
ไทย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ปอนด์สเตอร์ลิง
บาท

11,000,000
10,000,000
4,000,000
10,000,000
3,000,000
100
5,000,000

11,000,000
10,000,000
4,000,000
10,000,000
3,000,000
100
-

90.00
99.99
59.99
99.99
99.99
75.00
99.99

90.00
99.99
59.99
99.99
99.99
75.00
-

ไทย

บาท

5,000,000

-

98.98

-

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
2558
2557
(หน่วย: บาท)

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
Andrew Bethell Associates Limited
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด
บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท กิจการร่วมค้าจีเคอี จ�ากัด

อัตราส่วนแบ่งการลงทุน
ร้อยละ
กิจการร่วมค้า

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เอ - เซเว่น ปิโก

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

40.00
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2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและมีการควบคุมอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อการด�าเนินงาน
ของกิจการ
บริษัทลงทุนในกิจการร่วมค้าอัตราร้อยละ 40 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแต่ละปี บริษัท ได้น�าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว แสดงแยกเป็นแต่ละบรรทัดใน
งบการเงินรวม โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน
เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2553 บริษทั ได้ลงนามในสัญญาก่อตัง้ กิจการร่วมค้ากับบริษทั เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อด�าเนินงานเป็นที่ปรึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบ โดยสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกิจการร่วมค้าภายหลังการตัดรายการระหว่างกันซึ่งแสดงรวมอยู่ในงบการเงินรวม มีดังนี้
กิจการร่วมค้า บจก. เอกค้าไทย บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) และบจก. บิวคอน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

สินทรัพย์
หนี้สิน

ยอดคงเหลือ
(ล้านบาท)
-

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม
-

ยอดคงเหลือ
(ล้านบาท)
0.48

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม
0.06

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 กิจการร่วมค้า บจก. เอกค้าไทย บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) และบจก. บิวคอน ได้ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้หยุดด�าเนินกิจการมาตั้งแต่วันดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้ยื่นค�าร้องขอยกเลิกกิจการร่วมค้าต่อกรมสรรพากรแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงหยุดรวมงบการเงินของกิจการร่วม
ค้าดังกล่าวในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558
กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เอ - เซเว่น ปิโก

สินทรัพย์
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ร้อยละของ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
4.39
0.46
2.27
0.24

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ยอดคงเหลือ
ร้อยละของ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
4.49
0.63
2.27
0.32

ข) บริษัทน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมบริษัท
ย่อย) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้จัดท�าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่น
เดียวกันกับของบริษัท
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับ
รายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส�าหรับงวดส�าหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่าง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ และเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในบัญชีของบริษัท ทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยและทุนของกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ
บริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทได้จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและ
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
2.4 งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้เป็นงบการเงินที่จัด
ท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย และยังไม่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้น โดยมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่
31 ตุลาคม 2558 เป็นจ�านวนประมาณ 0.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์รวม
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ออกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

การน�าเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานด�าเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน
การประเมินเนือ้ หาของรายการทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็ปไซต์

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ซงึ่ เกีย่ วข้องกับการด�าเนินงานของบริษทั และก�าหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการ
เงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

2558

การน�าเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)

88
94

2558
2558

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�าไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�าเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

2558
2558
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถ้ อื หุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

2558
2558
2558
2558
2558
2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้
สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

2558
2558
2558
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2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต่�า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ผูบ้ ริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบตั ิ โดย
ผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ มีดังนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริษทั รับรูร้ ายได้จากการให้บริการ ตามวิธอี ตั ราส่วนของงานทีท่ า� เสร็จ อัตราส่วนของงานทีท่ า� เสร็จค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุน
งานที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการท�างานตามสัญญา
บริษัทรับรู้รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ ณ วันที่เปิดงานแสดง
รายได้จากการให้บริการด้านการสือ่ สารองค์ความรู้ รับรูร้ ายได้ตามงานทีส่ ง่ มอบให้กบั ลูกค้า และแสดงยอดสุทธิกบั รายการทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงจากบริษัทย่อย
รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อประกาศจ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก�าหนดขึ้นโดยประมาณจากจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของ
บริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละราย
3.5 ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ แสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชีส�าหรับบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริการด้านงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ จะ
รับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการเมื่อได้ให้บริการตามสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชีสา� หรับการจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ จะรับรูเ้ ป็นต้นทุนการให้บริการ
ณ วันที่เปิดงานแสดง
3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่นที่รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่รวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุน
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประเมินมูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการด�าเนินงานทุกๆ 3 ปี โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทา� ให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ เพิม่ ขึน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจะรับรูม้ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ไปยังก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูจ้ า� นวนสะสมไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้บญั ชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” กรณีการตีมลู ค่าเพิม่ ของสินทรัพย์ซงึ่ เคยตีมลู ค่าลดลงและรับรูใ้ นก�าไรหรือขาดทุนในอดีต บริษทั และบริษทั ย่อย
จะรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่ในก�าไรขาดทุนไม่เกินจ�านวนที่เคยรับรู้ในอดีตดังกล่าว
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท�าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปยังก�าไรขาดทุนเฉพาะส่วนที่เกินส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของสินทรัพย์นั้นซึ่งเคยตีราคา
เพิ่มขึ้นในอดีต
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
6 - 20 ปี
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
3 - 5 ปี
อื่นๆ
3 - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในก�าไรขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นก�าไรขาดทุน
เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
3.8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่าสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 3 - 10 ปี
3.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและ
บริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษทั และบริษทั
ย่อย ผูบ้ ริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี า� นาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า
สัญญาเช่าด�าเนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนิน
งาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนก�าหนด เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
3.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน
3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มตี วั ตน
อืน่ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในก�าไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการตีราคา
ใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไป
กว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน

92
98

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ)
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้
หมดไปหรือลดลง บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทและบริษัทย่อย
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที
3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อย
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา
บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในก�าไรขาดทุน
3.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั และบริษทั ย่อยจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั
และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
3.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องอาศัยดุลยพินิจใน
การก�าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ�านวนสินทรัพย์
หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นปี รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี
ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตก
ต่างไปจากประมาณการดังกล่าว
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
3.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสา� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ทบี่ ริษทั จะมีกา� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั และบริษทั ย่อยจะไม่มกี า� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
3.17 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีทเี่ ป็นส่วนของบริษทั ใหญ่หลังจากหักเงินปันผลหุน้ บุรมิ สิทธิเฉพาะเงินปันผล
ที่จ่ายหรือประกาศจ่ายแล้ว ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างปี
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภทที่มีระยะเวลาครบก�าหนด 3
เดือนหรือน้อยกว่า และเงินลงทุนชั่วคราวที่มีระยะเวลาครบก�าหนด 3 เดือนหรือน้อยกว่า แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็น
หลักประกัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน - กิจการร่วมค้า
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
165,416,760
47,392,861
3,704,792
3,686,881
- 187,500,000
169,121,552 238,579,742

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
57,031,111
23,982,487
- 170,000,000
57,031,111 193,982,487

งบการเงินรวม
2558
2557
11,895,112
2,201,065
63,357,614 31,813,913
(71,441,889) (20,021,786)
- (2,098,080)
3,810,837 11,895,112

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
11,895,112
1,613,172
57,902,101
29,872,948
(67,521,715) (17,492,928)
(2,098,080)
2,275,498
11,895,112

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร และเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา
ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
หัก ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการเช่าซื้อ
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป

5.เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ดังนี้

เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

งบการเงินรวม
2558
2557
316,627
312,603

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การค้า

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

21,663,016
109,150,089
130,813,105
(5,243,000)
125,570,105

6,073,552
134,447,356
140,520,908
(19,950,756)
120,570,152

68,513,584
92,447,618
160,961,202
(5,243,000)
155,718,202

6,073,552
121,734,205
127,807,757
(19,950,756)
107,857,001

-

-

182,617
182,617

182,617
182,617

41,095

24,363

7,517,257

3,247,690

3,670,240
9,397,092
56,812,342
11,461,649
11,305,577
92,817,752
218,387,857

4,288,392
8,944,496
45,188,065
6,915,605
5,960,221
71,321,142
191,891,294

2,823,924
4,378,493
19,513,497
49,561,989
7,199,253
6,611,637
97,606,050
253,506,869

3,240,697
7,415,979
20,598,906
38,435,580
6,318,138
4,189,339
83,446,329
191,485,947

ลูกหนี้สินทรัพย์

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
รวมลูกหนี้สินทรัพย์
ลูกหนี้อื่น

- ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินทดรองจ่าย
- เงินปันผลค้างรับ
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
- อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
6.2 บริษัทมีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
ระหว่าง 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

13,615,606

2,287,300

60,466,174

2,287,300

3,333,860
1,074,000
1,439,550
2,200,000
21,663,016

3,786,252
6,073,552

3,333,860
1,074,000
1,439,550
2,200,000
68,513,584

3,786,252
6,073,552

90,522,966

84,173,009

75,995,403

74,835,179

12,956,123
428,000
5,243,000
109,150,089
(5,243,000)
103,907,089
125,570,105

29,094,325
803,622
315,327
20,061,073
134,447,356
(19,950,756)
114,496,600
120,570,152

10,781,215
428,000
5,243,000
92,447,618
(5,243,000)
87,204,618
155,718,202

26,713,237
117,300
190,493
19,877,996
121,734,205
(19,950,756)
101,783,449
107,857,001

บริษัทอื่น

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า บริษัทอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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7. เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- บริษัทอื่น
รวม

2,276,566
329,187,873
331,464,439

1,939,066
66,746,727
68,685,793

6,267,621
177,662,861
183,930,482

3,231,776
64,677,890
67,909,666

8. ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการให้บริการเกีย่ วกับ กิจกรรมทางการตลาด งานแสดงสินค้า นิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ์ ธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้ และอื่นๆ ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- บริษัทอื่น
รวม

98
104

33,558
36,240,585
36,274,143

14,008
56,392,668
56,406,676

20,136,204
16,369,371
36,505,575

11,755,765
47,720,391
59,476,156

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

99
105

บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด *

บริษัทย่อยทางอ้อม
(ถือหุ้นโดย บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด)

บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด *

Andrew Bethell Associates Limited

บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด

บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด

บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด

บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ากัด

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด

บริษัทย่อยทางตรง

ชื่อบริษัท

ออกแบบและตกแต่งภายใน พิพิธภัณฑ์์รวมถึง
ออกแบบและจัด นิทรรศการทุกประเภทและ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้้อง

ออกแบบและตกแต่งภายใน พิพิธภัณฑ์์
รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการทุกประเภท
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้้อง

ให้เช่าอุปกรณ์และจัดสร้างคูหา
มาตรฐานในการแสดงสินค้า
จัดกิจกรรมทางการตลาด ให้บริการ
ในกิจกรรมทางการตลาดส�าหรับลูกค้า
ออกแบบตกแต่งคูหาแสดงสินค้า
และงานออกแบบภายใน
ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์
รายการเคเบิ้ลทีวี รายการทีวีผ่านดาวเทียม
รายการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตทางด้านการศึกษา
ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์
รายการเคเบิ้ลทีวี รายการทีวีผ่านดาวเทียม
รายการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตทางด้านการศึกษา
เผยแพร่สื่อการศึกษา

ประเภทธุรกิจ

3,000,000

10,000,000

4,000,000

10,000,000

11,000,000

บาท

5,000,000

ปอนด์
100
สเตอร์ลิง
บาท
5,000,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

สกุลเงิน

-

-

100

3,000,000

10,000,000

4,000,000

10,000,000

11,000,000

ทุนช�าระแล้ว
2558
2557

98.98

99.99

75.00

99.99

99.99

59.99

99.99

90.00

-

-

75.00

99.99

99.99

59.99

99.99

90.00

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2558
2557

-

-

-

-

-

-

-

-

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

-

-

-

-

-

-

-

4,999,800

971,000

2,999,700

9,999,700

2,520,000

-

-

971,000

2,999,700

9,999,700

2,520,000

- 10,298,600 10,298,600

- 12,750,714 12,750,714

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2558
2557

เงินลงทุนในบริษทั ร่วมซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสียตามงบการเงินรวม และเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าซึง่ บันทึกโดยวิธรี าคาทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หมายเหตุขอ้ 23) มีดงั นี้

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

100
106

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

บาท
บาท

ออกแบบพิพิธภัณฑ์

บาท

ออกแบบและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์

ให้เช่าเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

บาท
บาท

รับจัดงานแสดงสินค้า ออกแบบและโฆษณา
รับจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ออแกไนเซอร์ สิ่งพิมพ์ สื่อ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงิน
บาท

ประเภทธุรกิจ

รับจ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโฆษณา

2,300,000

400,000

2,000,000

5,000,000
15,000,000

6,000,000

2,300,000

400,000

2,000,000

5,000,000
15,000,000

6,000,000

ทุนช�าระแล้ว
2558
2557

40.00

40.00

20.25

40.00
45.00

22.22

40.00

40.00

20.25

40.00
45.00

22.22

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2558
2557

-

-

6,411,560

3,336,437
-

5,500,540

920,000

-

-

1,999,800
6,749,700

3,922,033

920,000

160,000

-

1,999,800
6,749,700

3,922,033

17,892,047 15,248,537 58,131,047 53,291,247

-

-

9,339,956

2,968,573
-

5,583,518

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2558
2557

* เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการซื้อเงินลงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการลงทุนใน
หุ้นสามัญจ�านวน 49,998 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 4,999,800 บาท และจากการเข้าลงทุนดังกล่าว ท�าให้บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด และบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 98.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558
** เมื่ อวั น ที่ 16 มกราคม 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฟิ ฟ ตี้ พ ลั ส เอเชี ย จ� า กั ด มี ม ติ ใ ห้ เ รี ย กช� า ระค่ า หุ ้ น เพิ่ ม เติ ม อี ก หุ ้ น ละ 75 บาท จากหุ ้ น สามั ญ จ� า นวน 150,000 หุ ้ น โดยบริ ษั ท ได้ ช� า ระค่ า หุ ้ น เพิ่ ม เติ ม จ� า นวน
5.06 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
*** เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 กิจการร่วมค้า บจก. เอกค้าไทย บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) และบจก. บิวคอน ได้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้หยุดด�าเนินกิจการมาตั้งแต่วันดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2553 กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้ยื่นค�าร้องขอยกเลิกกิจการร่วมค้าต่อกรมสรรพากรแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า - บจก.เอกค้าไทย
บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) และ
บจก.บิวคอน ***
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก

กิจการร่วมค้า

บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด

บริษัทร่วมทางอ้อม
(ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด)

บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส
(ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ไอบริก จ�ากัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด **

บริษัทร่วมทางตรง

ชื่อบริษัท

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

101
107

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ออกแบบ และตกแต่งคูหา
แสดงสินค้า ร้านแสดงสินค้า
และชั้นวางแสดงสินค้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้า

บริการและประสานงาน

ประเภทธุรกิจ

1,000,000
1,100,000

บาท
บาท

1,000,000
1,100,000

5,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000

12,000,000 12,000,000

บาท
บาท

บาท

สกุลเงิน

ทุนช�าระแล้ว
2558
2557

16.00
12.73

4.23
19.73

19.99

16.00
12.73

18.35
19.04

19.99

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2558
2557

160,000
140,000
5,243,946
(1,161,795)
4,082,151

1,265,384
1,279,762

2,398,800

160,000
140,000
6,473,825
6,473,825

2,742,363
1,032,662

2,398,800

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

2,398,800
2,398,800

-

2,398,800

2,398,800
2,398,800

-

2,398,800

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2558
2557

* เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด ได้อนุมัติให้ขายเงินลงทุนใน บริษัท ยูเท็กซ์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 9,884 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท เป็นจ�านวนเงิน 247,100 บาท โดยการขายเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้กระท�าแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
** เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด ได้อนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ�ากัด เพิ่มเติมจ�านวน 353 หุ้น ในราคาหุ้นละ 700 บาท เป็นจ�านวนเงิน 247,100 บาท โดยการ
ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ได้กระท�าแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

บริษัท ยูเท็กซ์ เหนือ จ�ากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - บริษัท ยูเท็กซ์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

(ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด)
บริษัท ยูเท็กซ์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด*
บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ�ากัด**
บริษัท ลานนา เอ็กซิบิท แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี่ จ�ากัด

บริษัทอื่นทางอ้อม

บริษัท เอเซีย เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

บริษัทอื่น

ชื่อบริษัท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีดังนี้

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด จนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทและบริษัทย่อยได้หยุด
รับรูส้ ว่ นแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยไม่ได้มภี าระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินยั ทีต่ อ้ งจ่ายเงินเพือ่ ช�าระภาระผูกพันของบริษทั ร่วมดังกล่าว ส่วนแบ่งผล
ขาดทุนที่หยุดรับรู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เท่ากับ 0.20 ล้านบาท (2557: 0.20 ล้านบาท)

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2557

เพิ่มขึ้น

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
จ�าหน่าย โอนเข้า (ออก) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
63,460,561
20,087,842
15,576,990
35,134,767
3,039,344
10,552,992
69,224,229
265,749,352

453,576 (6,542,987)
2,729,470 (402,306)
3,083,319 (2,340,893)
2,494,519 (575,335)
1,198,846
9,959,729 (9,861,521)

64,171,220
2,844,200
1,936,965
68,952,385

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
121,542,370
20,087,842
17,904,154
38,721,393
3,039,344
14,409,141
70,423,075
334,799,946

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

102
108

(445,024)
(573,337)
(143,602)
(54,491,509) (6,255,512)
(10,597,397) (3,055,600)
(12,607,407) (1,927,237)
(26,441,542) (4,621,339)
(2,991,090)
(38,001)
(9,979,123)
(414,484)
(41,552,729) (8,983,118)
(159,679,158) (25,438,893)
14,803,090 51,526,485
120,873,284

6,081,973
71,705
2,340,847
225,970
575,323
9,295,818
-

(445,024)
(716,939)
- (54,665,048)
- (13,652,997)
- (14,462,939)
- (28,722,034)
- (3,029,091)
- (10,167,637)
- (49,960,523)
- (175,822,232)
(66,329,575)
158,977,714

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2557

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จ�าหน่าย โอนเข้า (ออก) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
63,774,401
- (313,840)
20,327,742 2,622,600 (2,862,500)
15,801,755
494,093 (718,858)
31,319,613 7,396,184 (3,581,030)
3,039,344
10,478,175
74,817
67,679,655 1,544,574
261,093,312 12,132,268 (7,476,228)

-

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
63,460,561
20,087,842
15,576,990
35,134,767
3,039,344
10,552,992
69,224,229
265,749,352

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(445,024)
(427,817)
(49,541,453)
(10,241,206)
(11,475,436)
(26,164,339)
(2,948,978)
(9,746,588)
(31,988,871)
(142,979,712)
1,596,000
119,709,600

(145,520)
(5,261,180)
(2,787,218)
(1,810,030)
(3,855,901)
(42,112)
(232,535)
(9,563,858)
(23,698,354)
13,207,090

311,124
2,431,027
678,059
3,578,698
6,998,908
-

(445,024)
(573,337)
- (54,491,509)
- (10,597,397)
- (12,607,407)
- (26,441,542)
- (2,991,090)
- (9,979,123)
- (41,552,729)
- (159,679,158)
- 14,803,090
120,873,284

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558
2557

25,438,893
23,698,354

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจ�านวนแต่ยังใช้งานอยู่

2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
2557 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

73,246,118
68,771,183

103
109

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2557

เพิ่มขึ้น

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
59,786,090
19,464,843
12,828,141
27,258,654
217,936
9,471,747
23,012,131
200,712,169

453,576
2,372,361
1,745,696
1,379,518
5,951,151

(445,024)
(573,337)
(50,817,051)
(10,130,870)
(10,131,077)
(20,004,034)
(178,828)
(9,232,359)
(6,539,127)
(108,051,707)
14,803,089
107,463,551

(143,602)
(6,255,512)
(2,970,800)
(1,792,058)
(3,580,911)
(31,189)
(322,820)
(4,338,717)
(19,435,609)
51,526,486

งบการเงินรวม
จ�าหน่าย

โอนเข้า
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

64,171,220
2,844,200
1,936,965
68,952,385

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
117,867,899
19,464,843
15,083,197
29,507,657
217,936
12,788,230
23,012,131
266,614,520

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

(6,542,987)
(117,305)
(2,340,893)
(9,001,185)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

104
110

(445,024)
(716,939)
6,081,973
- (50,990,590)
- (13,101,670)
71,705
- (11,851,430)
2,340,847
- (21,244,098)
(210,017)
- (9,555,179)
- (10,877,844)
8,494,525
- (118,992,791)
- (66,329,575)
147,621,729

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2557

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
จ�าหน่าย

โอนเข้า ยอดคงเหลือ
(ออก)
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
60,099,930
19,704,743
13,112,810
23,780,515
217,936
9,396,930
22,244,478
197,229,969

2,622,600
401,482
6,557,602
74,817
767,653
10,424,154

(313,840)
(2,862,500)
(686,151)
(3,079,463)
(6,941,954)

-

15,782,621
31,717,379
445,025
727,602
59,786,090
19,464,843
12,828,141
27,258,654
217,936
9,471,747
23,012,131
200,712,169

311,125
2,431,027
652,612
3,077,147
6,471,911
-

-

(445,024)
(573,337)
(50,817,051)
(10,130,870)
(10,131,077)
(20,004,034)
(178,828)
(9,232,359)
(6,539,127)
(108,051,707)
14,803,089
107,463,551

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ด�าเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(445,024)
(427,817)
(145,520)
(45,866,996) (5,261,180)
(9,859,506) (2,702,391)
(9,129,621) (1,654,068)
(20,321,235) (2,759,946)
(143,528)
(35,300)
(9,091,488)
(140,871)
(2,262,240) (4,276,887)
(97,547,455) (16,976,163)
1,596,000 13,207,089
101,278,514

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558
2557

19,435,609
16,976,163

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจ�านวนแต่ยังใช้งานอยู่

2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
2557 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

39,446,860
38,751,663

105
111

12. การตีราคาสินทรัพย์
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2537 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตีราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัทและบริษัท
ย่อยได้บันทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ซึ่งแสดงเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อมา
ที่ดินดังกล่าวได้ตีราคาใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกมูลค่าส่วนที่ลด
ลงจากการตีราคาใหม่ จ�านวน 5.3 ล้านบาท หักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกส่วน
เพิ่มจากการตีราคาที่ดินอีกจ�านวน 18.7 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกส่วน
เพิ่มจากการตีราคาที่ดินอีกจ�านวน 1.3 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน บริษัทและ
บริษัทย่อยได้บันทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินอีกจ�านวน 2.5 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว

13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้
หน่วย: บาท
หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2557

เพิ่มขึ้น

20,660,957
20,660,957

2,086,732
2,086,732

(9,642,278)
(9,642,278)
3,997,500
15,016,179

(2,241,126)
(2,241,126)
-

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

-

905,800
905,800

23,653,490
23,653,490

(247,500)

(3,750,000)

(11,883,404)
(11,883,404)
11,770,086

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นระหว่างโอน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

106
112

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต่อ)
หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2556

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

18,016,874
18,016,874

2,724,559
2,724,559

(80,476)
(80,476)

-

20,660,957
20,660,957

(7,920,157)
(7,920,157)
247,500
10,344,217

(1,802,592)
(1,802,592)
3,750,000

80,471
80,471
-

-

(9,642,278)
(9,642,278)
3,997,500
15,016,179

โอนเข้า
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2557

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2558
2557

2,241,126
1,802,592

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมทั้งจ�านวนแต่ยังใช้งานอยู่

2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
2557 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

2,025,020
1,362,409
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2557

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน

15,458,353
15,458,353

645,853
645,853

-

905,800
905,800

17,010,006
17,010,006

(7,595,547)
(7,595,547)
3,997,500
11,860,306

(1,433,868)
(1,433,868)
-

(247,500)

(3,750,000)

(9,029,415)
(9,029,415)
7,980,591

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2557

12,966,650
12,966,650

2,491,703
2,491,703

-

-

15,458,353
15,458,353

(6,280,705)
(6,280,705)
247,500
6,933,445

(1,314,842)
(1,314,842)
3,750,000

-

-

(7,595,547)
(7,595,547)
3,997,500
11,860,306

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2558
2557

1,433,868
1,314,842

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมทั้งจ�านวนแต่ยังใช้งานอยู่

2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
2557 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
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1,332,009
1,332,009

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
8,000,000
8,000,000
-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557
ดังนี้

2558
2557

งบการเงินรวม
วงเงิน
วงเงิน
ที่ยังไม่ได้ใช้
355
347
355
355

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงิน
วงเงิน
ที่ยังไม่ได้ใช้
337
337
317
317

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 วงเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
ลบร้อยละ1.50 ถึง 0.00 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (MLR) ลบร้อยละ 2.75 ถึง 0.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558และ2557 บริษทั มีสญั ญาค�า้ ประกันการกูย้ มื เงินของบริษทั ย่อยส�าหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศ
รวมจ�านวน 38 ล้านบาท

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เจ้าหนี้การค้า

- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- อื่นๆ
ต้นทุนค้างจ่าย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า

6,514,358
127,106,755

6,498,745
87,093,549

10,776,636
102,894,853

12,724,305
77,509,188

2,663,778
43,085,666
179,370,557

921,197
34,140,181
128,653,672

3,821,778
37,263,188
154,756,455

5,390,657
30,966,672
126,590,822

24,149,127
40,489,212
150,049,650
15,361,998
12,555,143
23,220,439
265,825,569
445,196,126

19,679,956
27,575,912
756,851
28,666,658
9,627,215
27,252,411
113,559,003
242,212,675

24,149,127
31,476,527
25,196,846
13,979,491
10,238,928
15,504,572
120,545,491
275,301,946

19,682,644
25,286,370
756,851
28,395,793
8,011,170
21,319,663
103,452,491
230,043,313

เจ้าหนี้อื่น

- เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 23)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า
- เงินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
- ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
- อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
จ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่ายส�าหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดังนี้
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตมีดังนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557
14,429,886
14,429,886
(8,103,311) (5,217,334)
6,326,575
9,212,552

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
14,429,886
14,429,886
(8,103,311) (5,217,334)
6,326575
9,212,552

2,241,231
2,813,429
5,054,660
(423,109)
4,631,551

2,737,098
3,935,365
1,119,295
7,791,758
(782,205)
7,009,553

2,241,231
2,813,429
5,054,660
(423,109)
4,631,551

2,737,098
3,935,365
1,119,295
7,791,758
(782,205)
7,009,553

4,631,551

7,009,553

4,631,551

7,009,553

(1,988,722)
2,642,829

(2,339,462)
4,670,091

(1,988,722)
2,642,829

(2,339,462)
4,670,091

บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินและบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่าซื้อยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ โดยมี
ก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 ปี

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงาน เมื่อออกจากงาน และผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่น แสดงได้ดังนี้
หน่วย: บาท
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2558
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
30,765,546
35,904,412
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
2,353,116
3,268,888
ต้นทุนดอกเบี้ย
907,846
1,300,827
ผล (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
(9,708,581)
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
34,026,508
30,765,546
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2558
2557
1,862,913
1,326,636
275,587
182,022
64,495
42,192
312,063

2558
32,628,459
2,628,703
972,341
-

2557
37,231,048
3,450,910
1,343,019
(9,396,518)

(449,607)
1,753,388

(449,607)
35,779,896

32,628,459

1,862,913

รวม

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2558
2557
25,300,470
29,951,471
1,620,216
2,389,193
694,708
1,092,855
(8,133,049)
27,615,394

25,300,470

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2558
2557
1,218,579
937,318
163,820
112,912
41,595
28,369
139,980
(129,759)
1,294,235

1,218,579

รวม
2558
2557
26,519,049 30,888,789
1,784,036 2,502,105
736,304 1,121,224
- (7,993,069)
(129,759)
28,909,630 26,519,049

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดง
ได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม(รายได้)ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2557
2,628,703
3,450,910
972,341
1,343,019
(9,396,518)
3,601,044
(4,602,589)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,784,036
2,502,105
736,303
1,121,224
(7,993,069)
2,520,339
(4,369,740)

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial technique) มีดังนี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.90
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 6.00-8.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ร้อยละ 0.00-20.00
อัตราการเสียชีวิต (ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)
ร้อยละ 100.00
เกษียณอายุ
60 ปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส�าหรับผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
1,250,576
1,840,919
20,630
14,202
1,271,206
1,855,121

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
813,917
1,366,881
5,076
2,973
818,993
1,369,854

18. ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลร่วมกับหุน้ สามัญในอัตราเท่ากัน โดยค�านวณจากส่วนของผลก�าไรภายหลังจากออกหุน้ บุรมิ สิทธิแล้ว
เว้นผลก�าไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้หุ้น
บุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อช�าระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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19. ทุนส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมี
จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

20. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

21. เงินปันผลจ่าย
21.1 เงินปันผลจ่ายของบริษัท
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 215,624,559 หุ้น เป็นจ�านวนเงิน 43,124,912 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
21.2 เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�าเนินการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 136.50 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 110,000 หุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 15,015,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทย่อยจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2559
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทีซบี เี อ็น จ�ากัด (บริษทั ย่อย) มีมติให้ดา� เนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 40 บาท ส�าหรับหุน้ สามัญจ�านวน 100,000 หุน้ เป็นจ�านวนเงินรวม 4,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ชี อ่ื ในสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยบริษทั ย่อยจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เอฟซีจี จ�ากัด (บริษทั ย่อย) มีมติให้ดา� เนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
อัตราหุน้ ละ 66.70 บาท ส�าหรับหุน้ สามัญจ�านวน 30,000 หุน้ เป็นจ�านวนเงินรวม 2,001,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ชี อ่ื ในสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยบริษทั ย่อยจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 181.82 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 110,000 หุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 20,000,200 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทย่อยได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 87.50 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 40,000 หุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 3,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทย่อยได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557
เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทีซบี เี อ็น จ�ากัด (บริษทั ย่อย) มีมติให้ดา� เนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 5 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 100,000 หุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทย่อยได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

22. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ค�านวณได้ดังนี้

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
หัก เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (หุ้น)
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
58,482,965
29,928,694
(59,400)
58,423,565
29,928,694
215,294,559 215,294,559
0.271
0.139

งบการเงินรวม
2558
2557
66,752,373
(4,861,755)
(59,400)
66,692,973
(4,861,755)
215,294,559 215,294,559
0.310
(0.023)

23. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินดังกล่าวได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน
ดังนั้นงบการเงินนี้จะแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
ลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 6)
Pico Art International Pte Ltd.
Pico International Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico International (LA) Inc.
Pico International (HK) Ltd.
Pico In-Creative (UK) Ltd.
Pico International Taiwan Ltd.
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด

ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม

ลูกหนี้สินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 6)
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
บริษัทย่อย

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
5,326,200
1,056,790
1,209,100
518,510
1,050,618
10,301,798
2,200,000
21,663,016

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

5,326,200
1,056,790
1,209,100
518,510
1,050,618
10,301,798
46,850,568
2,200,000
68,513,584

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

-

-

182,617
182,617

182,617
182,617

115
121

23. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 6)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส
(ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ไอบริก จ�ากัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเซีย จ�ากัด
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า (ดูหมายเหตุข้อ 7)
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก
กิจการร่วมค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุข้อ 8)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
บริษทั อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ดูหมายเหตุข้อ 9)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัทย่อย
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ากัด
บริษัทย่อย
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัทย่อย
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัทย่อย
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
บริษัทย่อย
Andrew Bethell Associates Limited
บริษัทย่อย
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ากัด
บริษัทย่อย
บริษทั อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไอบริก จ�ากัด
บริษัทร่วม
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด
บริษัทร่วม
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งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

156,088
236,477
3,155,556
3,876,521
1,284
50,236

180,298
232,700
253,801
2,556,528
-

21,193
19,260
642
41,095

22,758
1,605
24,363

21,193
19,260
642
7,517,257

22,758
1,605
3,247,690

337,500

-

3,035,845
-

-

1,939,066
2,276,566

1,939,066
1,939,066

3,231,776
6,267,621

3,231,776
3,231,776

208,085
5,550
33,558

14,008
14,008

9,369.125
2,032,464
8,356,757
344,300
28,008
5,550
20,136,204

845,000
2,540,000
8,356,757
14,008
11,755,765

5,583,518
2,968,573
9,339,956

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

12,750,714
10,298,600
2,520,000
9,999,700
2,999,700
971,000
4,999,800
3,922,033
1,999,800
-

12,750,714
10,298,600
2,520,000
9,999,700
2,999,700
971,000
3,922,033
1,999,800
-

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

23. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด
กิจการร่วมค้า - บจก.เอกค้าไทย
บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) และบจก.บิวคอน
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก

ความสัมพันธ์
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า

งบการเงินรวม
2558
2557
-

-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
6,749,700 6,749,700
160,000
920,000

920,000

17,892,047 15,248,537 58,131,047 53,291,247
เจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 15)
Pico Art International Pte Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico International (HK) Ltd.
Shanghai Exhibition Management Co., Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

749,497
2,550
28,369
3,159,593
2,574,349
6,514,358

ต้นทุนค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 15)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

208,085
2,455,693
2,663,778

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 15)
Pico Art International Pte Ltd.
Pico Global Service Limited
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

130,332
749,497
130,332
2,550
1,752,296
- 1,752,296
28,369
- 3,385,480 3,591,134
- 3,081,600 2,145,350
865,630
1,444,762
954,791 1,068,208
3,171,355 2,574,349 3,171,355
6,498,745 10,776,636 12,724,305
104,270
816,927
921,197

18,000
24,500
1,140,000 1,020,000
- 3,435,0000
208,085
94,230
2,455,693
816,927
3,821,778 5,390,657

ผู้ถือหุ้นใหญ่
24,099,261 19,675,676 24,099,261 19,675,676
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
45,586
45,586
บริษัทย่อย
2,688
บริษัทร่วม
4,280
4,280
4,280
4,280
24,149,127 19,679,956 24,149,127 19,682,644
บริษัทย่อย

-

-

235,000
235,000

70,000
70,000
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23. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่ส�าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557
มีดังนี้
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

รายได้จากการให้บริการ
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.
Beijing Pico Exhibition Management Co., Ltd.
Pico Hochiminh City Ltd.
PT Pico TBA Ltd.
Pico Global Services Limited
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม

รายได้เงินปันผล
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

499,999
499,999

รายได้อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

-

-

388,800
338,400
727,200

388,800
338,400
727,200

46,729
113,400
216,000
113,400

113,400
113,400

46,729
40,320
627,600
2,697,000
904,800
45,000
113,400
216,000
4,690,849

40,320
627,600
2,697,000
904,800
113,400
4,383,120

รายได้อื่น
Pico International Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ากัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ากัด
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ไอบริก จ�ากัด
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บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

6,347,383 5,819,189 6,347,383 3,970,106
3,909,528 4,476,623 3,909,528 4,476,623
- 1,634,963
42,056
12,497,230
- 12,497,230
1,782,900 1,665,000 1,782,900 1,665,000
477,570 1,349,096
477,570 1,349,096
7,354,191
326,355
982,019
326,355
663,011
663,011
1,098,696
12,355 1,098,696
12,355
257,495
257,495
357,771
357,771
65,620
65,620
420,403
420,403
1,526,168
- 1,589,901
- 101,306,873
- 9,990,918
- 9,990,918
35,837,460 26,195,005 129,245,993 24,342,916
- 13,512,817 17,999,271
- 2,099,650
- 3,999,880
499,985
- 2,000,800
1,733,329
499,999 1,733,329
1,733,329 20,013,496 22,332,235

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

23. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
ต้นทุนการให้บริการ
Pico Art International Pte Ltd.
Pico International (M) Sdn Bhd
Pico International Ltd.
Pico International (HK) Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico Hochiminh City Ltd.
Shanghai Pico Exhibition Management Co.,Ltd
Beijing Pico Exhibition Management Co.,Ltd
Pico North Asia Ltd.
Pico International (Qatar) W.L.L
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
ต้นทุนการให้บริการ - ค่าธรรมเนียมการจัดการ
Pico Art International Pte Ltd.

ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

750,435
130,561
750,435
130,561
733,224
733,224
2,746,281 1,985,760 2,746,281 1,985,760
- 1,743,291
- 1,743,291
35,504
35,504
164,831
164,831
28,440
28,440
2,799,849
- 2,799,849
- 3,607,789
- 3,607,789
1,825,691
- 1,825,691
- 9,030,975 12,929,837
- 7,600,575 4,188,000
9,391,134 7,994,703 5,786,994 6,263,258
- 1,050,000
- 1,050,000
11,333,781 9,776,723 11,333,781 9,776,723
29,075,946 27,022,051 42,103,356 42,408,443

ผู้ถือหุ้นใหญ่

23,544,551 19,231,649 23,544,551 19,231,649

กรรมการ

6,000,000

เงินปันผลจ่าย
Pico Art International Pte Ltd.
กรรมการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมการ

17,250,037
10,942,630
28,192,667

ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด

บริษัทย่อย

-

-

1,530,000

935,000

1,392,721
444,895
59,950
1,897,566

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

1,392,721
444,895
103,320
59,950
2,000,886

476,261
262,379
30,000
43,000
811,640

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Pico Art International Pte Ltd.
Pico Global Services Limited
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

6,000,000

6,000,000

6,000,000

- 17,250,037
- 10,942,630
- 28,192,667

-

36,409,913 35,996,109 22,407,762 22,435,911
1,271,206 1,855,121
818,993 1,369,854
37,681,119 37,851,230 23,226,755 23,805,765
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23. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ก) รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการก�าหนดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยวิธี
ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติธุรกิจ
ข) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารงานกับบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง สัญญามีผลบังคับใช้เป็น
เวลา 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับบริษัทย่อย
ดังกล่าว ดังนี้
ชื่อบริษัท

ค่าธรรมเนียมต่อเดือน (บาท)
32,400
28,200

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ากัด

ค) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 บริษัทได้ท�าสัญญารับบริการและสัญญาสิทธิทางปัญญารวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Pico Art International Pte Ltd. บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวในอัตราร้อย
ละ 2.53 ของรายได้ขั้นต้นโดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกเลิกสัญญา

24. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

18,748,316

6,238,466

12,290,220

6,179,450

(930,059)

297,924

(1,391,221)

169,914

17,818,258

6,536,390

10,898,999

6,349,364

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

24. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท
ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ อัตราภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
เงินปันผลรับที่ไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ใช้
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

งบการเงินรวม
2558
2557
86,395,388
1,470,194

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
69,381,964 36,278,058

20%
17,279,078
(699,463)

20%
294,039
1,327,057

20%
13,876,393
-

20%
7,255,612
-

(195,130)
1,421,421
(1,040,945)
814,207
239,090
1,238,643
17,818,258
20.62%

(441,796)
3,367,974
(168,018)
196,890
1,960,244
4,915,294
6,536,390
444.59%

(4,002,699)
1,080,574
(379,128)
323,859
(2,977,394)
10,898,999
15.71%

(4,466,447)
3,173,057
(10,793)
397,935
(906,248)
6,349,364
17.50%

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและส�ารองหนี้สินอื่น
รวม

52,212
7,093,996
338,952
7,485,160

40,378
6,433,176
643,867
440,599
7,558,020

52,212
5,781,926
338,952
6,173,090

40,378
5,303,810
440,599
5,784,787

536,415
6,343,476
6,879,891

1,539,333
6,343,476
7,882,809

536,415
6,343,476
6,879,891

1,539,333
6,343,476
7,882,809

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และ ต่อเติมอาคาร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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25. ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่น�ามารวมใน
งบการเงินรวมค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) สุทธิในงบการเงินของบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ซึ่ง
ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบ ส่วนแบ่งผลก�าไร (ขาดทุน) ดังกล่าว ซึ่งเมื่อคิดเป็นร้อยละของก�าไรสุทธิรวมของบริษัทแล้วมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ
2558
2557

ร้อยละ
ของก�าไรสุทธิรวม
2558
2557

22.22
40.00
45.00

22.22
40.00
45.00

0.13
(0.55)
-

13.54
33.93
137.10

20.25

20.25

4.96

(15.52)

งบการเงินรวม
บริษัทร่วมทางตรง

บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ไอบริก จ�ากัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ากัด
บริษัทร่วมทางอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ากัด)

บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ากัด

26. เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังนี้
2558
2557

งบการเงินรวม
4,657,557
4,515,255

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,311,642
3,150,475

27. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย
การก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการค้ากับกิจการใน
ต่างประเทศซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากรายการค้าดังกล่าวมีจ�านวนเงินที่ไม่เป็นสาระส�าคัญ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มี
ดอกเบี้ย เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากรายการดังกล่าวมีจ�านวนเงินที่ไม่เป็นสาระส�าคัญ
27.2 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินทีก่ จิ การมีสทิ ธิเรียกร้องจากลูกค้า แสดงราคาตามบัญชี ซึง่
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และหนี้สินระยะยาว แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณ

28. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานทีน่ า� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยทีผ่ มู้ อี า� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนิน
งานได้รบั และสอบทานอย่างสม�า่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของธุรกิจ บริษัทและ
บริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นห้าส่วนงานหลักคือ ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาด ธุรกิจ
นิทรรศการถาวรและพิพธิ ภัณฑ์ ธุรกิจด้านการสือ่ สารองค์ความรู้ และธุรกิจรับจัดงาน และมีสว่ นงานทางภูมศิ าสตร์หลักในประเทศไทย

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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28. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์ของส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้อื่น - กิจการร่วมค้า
ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ในก�าไร(ขาดทุน)สุทธิรวม
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส่วนงาน
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม
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งานแสดง
กิจกรรม
สินค้าและ
ทางการ
นิทรรศการ
ตลาด
667,196,109 259,362,835
-

นิทรรศการ
ถาวรและ
พิพิธภัณฑ์
198,974,564
-

หน่วย : บาท
รวม

ธุรกิจด้าน ธุรกิจรับ
อื่นๆ
การสื่อสาร จัดงาน
องค์ความรู้
69,568,288 9,792,615 46,115,705 1,251,010,116
- 8,731,603
8,731,603
29,269
29,269

- 3,497,317
3,497,317
667,196,109 259,362,835 198,974,564 69,568,288 9,792,615 58,373,894 1,263,268,305
86,395,388
(17,818,258)
68,577,130

50,320,815

-

-

-

-

(1,824,757)
66,752,373
50,320,815
279,710,526
330,031,341
(171,053,627)
158,977,714
799,459,753
958,437,467

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

28. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้อื่น - กิจการร่วมค้า
ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส่วนงาน
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม

งานแสดง
กิจกรรม นิทรรศการ
สินค้าและ
ทางการ
ถาวรและ
นิทรรศการ
ตลาด
พิพิธภัณฑ์
642,518,175 167,185,888 23,747,043
642,518,175 167,185,888

48,497,674

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558

-

ธุรกิจด้าน ธุรกิจรับ
อื่นๆ
การสื่อสาร จัดงาน
องค์ความรู้
54,057,025 24,904,985 60,001,220
- 7,391,958
49,293

- (6,635,284)
23,747,043 54,057,025 24,904,985 60,807,187

-

-

-

หน่วย : บาท
รวม
972,414,336
7,391,958
49,293
(6,635,284)
973,220,303
1,470,194
(6,536,390)
(5,066,196)

204,441
(4,861,755)
- 48,497,674
227,286,162
275,783,836
(154,910,552)
120,873,284
602,438,340
723,311,624
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28. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง

งานแสดง
กิจกรรม นิทรรศการ ธุรกิจด้าน ธุรกิจรับ
อื่นๆ
รวม
สินค้าและ
ทางการ
ถาวรและ การสือ่ สาร จัดงาน
นิทรรศการ
ตลาด
พิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้
554,786,693 252,262,541 172,618,457
- 9,792,616 42,875,830 1,032,336,137
- 20,013,496 20,013,496
- 8,934,906
8,934,906
554,786,693 252,262,541 172,618,457
- 9,792,616 71,824,232 1,061,284,539
69,381,964
(10,898,999)
58,482,965
266,614,522

สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม

266,614,522
(118,992,793)
147,621,729
605,672,965
753,294,694

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม
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งานแสดง
กิจกรรม
สินค้าและ
ทางการ
นิทรรศการ
ตลาด
583,004,800 167,185,889
583,004,800 167,185,889

นิทรรศการ ธุรกิจด้าน ธุรกิจรับ
อื่นๆ
ถาวรและ การสือ่ สาร จัดงาน
พิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้
23,747,043
- 24,904,985 50,011,850
- 22,332,235
- 10,434,409
23,747,043
- 24,904,985 82,778,494

หน่วย : บาท
รวม
848,854,567
22,332,235
10,434,409
881,621,211
36,278,058
(6,349,364)
29,928,694
215,515,259
215,515,259
(108,051,708)
107,463,551
586,204,796
693,668,347

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ
าปี 2558
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30 - 90
30 - 90

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

30 - 90

30 - 90
30 - 90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

30 - 90

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายช�าระ
(วัน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

สินทรัพย์และหนี้สิน

2,618
2,618
-

1,708
41,560
43,268
101,175
101,175

ดอลลาร์
สหรัฐ

1,000
1,000
-

311
311
106,550
6,500
113,050

ปอนด์ส
เตอร์ลิง
อังกฤษ

26
26
5,080
17,307
22,387

29,200
21,611
50,811

-

ดอลลาร์
สิงคโปร์

1,368
1,368
418,745
418,745

48
48
40,821
7,765
48,586

ดอลลาร์
ฮ่องกง

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ มีดังนี้

2,750
2,750
-

1,419
1,419
27,000
27,000

2,128
245,250
247,378
593
27,000
27,593

งบการเงินรวม
ดีแรห์ สหรัฐ
ยูโร
อาหรับ
เอมิเรตส์

14,111
14,111
-

2,542
2,542
5,000
1,691
6,691

หยวน

41,400
41,400
-

545,400
545,400
-

เยน

-

-

151,000
151,000
-

วอน

314,709
314,709
1,898,441
1,557,319
3,455,760

333,112
10,943,778
11,276,890
10,464,590
2,022,327
12,486,917

รวม
บาท

บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบายบริหารความเสีย่ งส�าหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ ยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ เนือ่ งจากบริษทั เห็นว่าผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ไม่มีสาระส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากรายการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยท�าในสกุลเงินบาท ทั้งนี้การท�ารายการเงินตราต่างประเทศจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

29. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ
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(มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำา�ปี 2558
รายงานประจำ

30 - 90
30 - 90

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

30 - 90

30 - 90
30 - 90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

30 - 90

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายช�าระ
(วัน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

สินทรัพย์และหนี้สิน

2,618
2,618
-

1,708
41,560
43,268
89,115
89,115

ดอลลาร์
สหรัฐ

1,000
1,000
-

311
311
2,265
6,500
8,765

ปอนด์ส
เตอร์ลิง
อังกฤษ

26
26
5,080
17,307
22,387

29,200
21,611
50,811

ดอลลาร์
สิงคโปร์

1,368
1,368
418,745
418,745

48
48
40,821
7,765
48,586

ดอลลาร์
ฮ่องกง

2,750
2,750
-

1,419
1,419
27,000
27,000

2,128
245,250
247,378
593
27,000
27,593

งบการเงินรวม
ดีแรห์ สหรัฐ
ยูโร
อาหรับ
เอมิเรตส์

29. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

14,111
14,111
-

2,542
2,542
5,000
1,691
6,691

หยวน

41,400
41,400
-

545,400
545,400
-

เยน

-

-

151,000
151,000
-

วอน

314,709
314,709
1,898,441
1,557,319
3,455,760

333,112
10,943,778
11,276,890
4,301,615
2,022,327
6,323,942

รวม
บาท

30.การค�้าประกัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อ
ค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นจ�านวน 266.40 ล้านบาท และ 45.78 ล้านบาท ตามล�าดับ

31. สัญญาที่ส�าคัญ
31.1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินงานเป็นที่ปรึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์ โดยมีการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 6 : 4 ผลก�าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจะถูกแบ่งในอัตราส่วนเดียวกัน
31.2 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เอ-เซเว่น ปิโก ได้วางหนังสือค�้าประกันที่
ออกโดยธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 1.70 ล้านบาท ในการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง หนังสือค�้าประกันดังกล่าวมีเงินฝาก
ธนาคารของกิจการร่วมค้า จ�านวน 1.70 ล้านบาท เป็นหลักประกัน
31.3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างชิ้นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นจ�านวนเงิน 1,061 ล้านบาท
ส�าหรับระยะเวลาโครงการ 3 ปี

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษทั มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่างานระหว่างก่อสร้างและเพือ่ ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ�านวน
เงินรวมประมาณ 34.08 ล้านบาท ตามล�าดับ
32.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ดังนี้
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

3,926,718
4,061,400
7,988,118

6,041,359
2,021,306
8,062,665

1,912,470
3,960,000
5,872,470

3,030,791
325,658
3,356,449

32.3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทมีคดีความเป็นจ�าเลยในศาลแรงงาน คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ บริษัทไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ศาลแรงงานพิพากษาให้บริษัท
ช�าระเงินจ�านวน 2.62 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2551 ซึ่งบริษัทได้บันทึกหนี้สิน
ดังกล่าวในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทและโจทก์ต่างได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ซึ่งปัจจุบัน คดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา

(มหาชน)
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32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)
32.4 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีคดีความเป็นจ�าเลยในศาลแพ่งพระโขนง คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ ต่อมา เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2556 ศาลได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทช�าระเงินจ�านวน 0.81 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งบริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งปัจจุบันคดี
ความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

2558

2557

2558

2557

895,127,915
127,505,869
36,409,913
6,000,000
27,684,895
82,985,975

719,276,534
98,013,142
35,996,109
6,000,000
25,500,946
86,142,361

779,042,109
94,011,939
22,407,762
6,000,000
20,869,477
68,496,990

647,391,404
76,935,864
22,435,911
6,000,000
18,291,007
73,846,064

34. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้
แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการ หรือ ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซงึ่ ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าระดับบริหารรายทีส่ ี่ทกุ รายและให้หมายรวมถึง
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�าหรับปีเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมมีจา� นวน 36 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท
ตามล�าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล�าดับ)

35. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
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