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1

นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมา
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อบริษัท ปิโกไทย เอ็กซิบิชั่น คอนแทรกเตอร์
จ�ำกัด จากการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ร่วมลงทุนกลุ่ม คุณพิเสฐ จึงแย้มปิ่น กับบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี จ�ำกัด สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจออกแบบก่อสร้าง งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับโลก
ต่อมาบริษทั ปิโก ฟาร์อสี โฮลดิง้ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทอี ี จ�ำกัด ได้เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และขยายกิจการในธุรกิจต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งได้มีการลงทุน
ในธุรกิจอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีส�ำนักงาน
ทั่วโลก 39 แห่ง ใน 25 ประเทศ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษทั ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) ได้มกี ารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละช่วง โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี

ล�ำดับ
เหตุการณ์

2

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. มัลติดี ไซน์

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
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วิสัยทัศน์
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ความส�ำเร็จทางการเงินในการเป็นบริษทั ชัน้ น�ำด้านการให้บริการด้านการสือ่ สารประสบการณ์
เพื่อเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้านึกถึง และเพื่อเป็นสถานที่ท�ำงานอันดับแรกที่คนเก่งเลือก

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ พันธกิจที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการมอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์
และการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการใช้นวัตกรรมมาประกอบกัน
เพื่อให้ได้รูปแบบการสื่อสารประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกินความคาดหวังของลูกค้า

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ 4 ประการ ได้แก่
1. สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นสูงที่สุด
โดยบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดรายได้
สูงสุด ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนหลักของบริษัทฯ คือการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ อันส่งผลต่อความไว้วางใจ
ของลูกค้าต่อบริษัทฯ ในวงกว้าง
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างผลงานที่ตอบสนองความมุ่งหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอด
ความช�ำนาญของบริษัทฯ ในทุกธุรกิจที่ให้บริการเพื่อรักษาความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมด้านนี้

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
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• 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

3

3. สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของบริษัทฯ
โดยการด�ำเนินการของบริษัทฯ ยึดถือหลักการ “คุณภาพงาน คุณภาพคน” ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรและการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับบริษัทฯ โดยเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน
การส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมทางความคิด รวมทั้งการดูแลบุคลากรด้วยระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
4. การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
โดยปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ “เราเชื่อว่าอะไรที่ดีต่อสังคม ย่อมดีต่อการด�ำเนินธุรกิจ” ดังนั้น บริษัทฯ
จึงเน้นการสร้างสรรค์งานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมคุณภาพของสังคมผ่านธุรกิจบริการด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ
บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ อาทิ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนา
ช่องสถานีดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ

ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตการให้บริการที่กว้างขึ้นตามประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
โดยในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่

Meeting
Incentive
Knowledge
Event
Convention Marketing Communication
Exhibition

Other

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังท�ำธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักข้างต้น เช่น งานออกแบบ การให้บริการอุปกรณ์
ก่อสร้างและตกแต่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบวงจร และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยการ
ให้บริการในแต่ละประเภทธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการแบบครบวงจรซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแนว
ความคิด ร่วมวางแผน ออกแบบ จัดสร้าง จัดกิจกรรม การเลือกใช้สื่อในการจัดงาน และบริหารจัดงานในภาพรวม ทั้งนี้
ขอบเขตการให้บริการในแต่ละงานจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ในภาพรวมของการด�ำเนินการในแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ ท�ำการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าก่อน เพื่อให้สามารถ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ตลอดจนทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปลายทางของการสื่อสาร เพื่อน�ำไป
วางแผนด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป ซึ่งรวมถึงการเลือกหาและจัดท�ำกระบวนการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารเฉพาะจากลูกค้า
ไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตอบสนองในทิศทางทีด่ ตี ามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็นการตอบ
สนองในเชิงการตลาด หรือการเกิดความเข้าใจ และน�ำองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไปพัฒนาต่อยอด
ส�ำหรับทิศทางของแต่ละธุรกิจนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการด�ำเนินงานในส่วนด้านการจัดสร้างและด�ำเนินงานให้มาก
ขึ้น รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของงานบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศให้สูงขึ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ประกอบด้วย กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จึงท�ำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้
โดยรายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น”
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 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
บริษทั ปิโก ฟาร์อสี โฮลดิง้ จ�ำกัด (ต่อไปนี้ ใช้คำ� ว่า “ปิโก ฟาร์อสี ”) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ำกัด (ต่อไปนี้ ใช้ค�ำว่า “ปิโก อาร์ต”) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่ง
ปิโก อาร์ต เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ จากโครงสร้างการถือหุน้ ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงเป็นบริษทั ร่วมของปิโกอาร์ตและ ปิโก ฟาร์อสี
บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ของ ปิโก อาร์ต ในการด�ำเนิน
ธุรกิจได้ตามสัญญา Offshore Services Agreement และ Intellectual Property License Agreement ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2535 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ในอนาคต
ถึงแม้ ปิโก อาร์ต ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมาย
และชื่อทางการค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ และหากบริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าสิทธิดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53
ของรายได้ แม้ว่าปิโก อาร์ต ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ แล้วก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมาย
และชื่อทางการค้าของ ปิโก อาร์ต ดังกล่าวต่อไป จนกว่าบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะใช้และตกลงบอกเลิกสัญญา Intellectual
Property License Agreement และได้การรับรองจาก ปิโก อาร์ต ว่าจะไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน หรือด�ำเนินธุรกิจแข่งกับบริษทั
ในประเทศไทยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ดี ข้อตกลงนี้ในทางปฏิบัติจะไม่รวมถึงกรณีที่ลูกค้าในต่างประเทศ
มีความประสงค์ให้บริษัทฯ ให้บริการโดยตรงในต่างประเทศนั้นๆ บริษัทฯ ก็สามารถให้บริการในประเทศนั้นๆ ได้เพราะเป็น
ความประสงค์โดยตรงจากลูกค้า
การทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั สิทธิในการใช้เครือ่ งหมายและชือ่ ทางการค้าของ ปิโก อาร์ต นัน้ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
แก่บริษัทฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่าเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในการให้บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้างงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ สามารถใช้
เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก ในการให้บริการลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่

Meeting
Incentive
Event Knowledge
Convention Marketing Communication
Exhibition

Other

โดยในการด�ำเนินธุรกิจข้างต้น ทางบริษัทฯ ได้พัฒนามาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ ในด้านการ
สื่อสารในลักษณะ Face-to-Face Communication ซึ่งความช�ำนาญดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการต่อยอดธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
1. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
ธุรกิจในส่วนนี้ ถือเป็นการให้บริการตามความช�ำนาญเริ่มแรกของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการท�ำงาน และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการท�ำงานแล้ว บริษัทฯ ยังอาศัยเครือข่ายที่
กว้างขวางทัว่ โลกเป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างงานให้มปี ระสิทธิภาพ และอ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการขยายตลาด
ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา	
2. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์
ธุรกิจด้านนี้ ถือเป็นการให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่อาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ในรูปแบบ Field Marketing หรือ Face to Face Marketing ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า 35 ปี และ
ด้วยประสบการณ์รวมกับความสามารถในการสร้างสรรค์กจิ กรรมในรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ ประกอบกับการให้บริการในลักษณะ
คู่คิดทางการค้า ที่ให้ค�ำปรึกษา และเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้า ท�ำให้ธุรกิจทางด้านนี้ กลายเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ
3. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้
ธุรกิจนี้เกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างประโยชน์ ให้สังคมตามปรัชญาการท�ำงานของบริษัทฯ ที่ต้องการ
สร้างสรรค์ธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม ซึ่งธุรกิจด้านนี้ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่บริษัทฯ มีความ
เชีย่ วชาญเป็นพิเศษ คือด้านการสือ่ สารและการท�ำกิจกรรมทางการตลาด โดยน�ำความช�ำนาญดังกล่าวมาผสมผสานและประยุกต์
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าต่อสังคม บริษัทฯ มองว่าธุรกิจด้านนี้
มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และหน่วยงานในหลายภาคส่วนได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านการสื่อสารองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน ขอบเขตการให้บริการในธุรกิจนี้ของบริษัทฯ
ครอบคลุมตั้งแต่การจัดนิทรรศการชั่วคราว การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงการบริการ
ด้านการพัฒนาและเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนท์และดิจิตอลมีเดีย
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4. ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ
นอกจากการให้บริการหลักข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการด้านอื่นที่สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น
- บริการให้เช่าเต็นท์ขนาดใหญ่ ซึ่งให้บริการตั้งแต่เต็นท์ขนาด 1,000 ตร.ม. ไปจนถึงมากกว่า 20,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นการ
ให้บริการขยายพื้นที่การจัดแสดงแบบชั่วคราวแก่ผู้จัดแสดงที่ต้องการใช้พื้นที่ในร่มจ�ำนวนมาก
- การออกแบบและผลิตป้ายและป้ายโฆษณาให้บริการออกแบบป้ายโฆษณา
- บริการด้านอุปกรณ์ตกแต่งประกอบงานจัดแสดง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้แสดงสินค้า ส�ำหรับคูหานิทรรศการหรือติดตั้งตาม
ห้างสรรพสินค้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขายหรือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
- บริการออกแบบตกแต่งภายในส�ำนักงาน ออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กร
ส�ำหรับการให้บริการในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะเป็นในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การร่วมวางแผน การวาง
กรอบแนวคิด ออกแบบ บริหารจัดการ ด�ำเนินงาน บริหารจัดการ รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกในการจัดงาน ตลอดจน
การขนส่งอุปกรณ์และบริการติดตั้ง

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการให้บริการจ�ำแนกตามส่วนงาน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยรวม มีรายละเอียดดังนี้
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ล้านบาท

ล้านบาท

ปี 2557

21%

69%
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58%

ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ

รายได้จากการให้บริการจ�ำแนกตามลักษณะกลุ่มลูกค้าในปี 2559 สรุปเป็นสัดส่วนได้ ดังนี้
19%
9%
4%
4%

1,404

30%

ล้านบาท

ปี 2559
34%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ
กลุ่มธุรกิจรถยนต์
กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาด

การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ถือเป็นหนึง่ ในธุรกิจทีอ่ ยู่ในกลุม่ อุตสาหกรรมบริการ ซึง่ ธุรกิจในอุตสาหกรรมนีม้ กี ารเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในฐานะบริษัทชั้นน�ำด้านการ
ให้บริการในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การบริการมีความน�ำสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯ เน้นการบริการที่เข้าถึงลูกค้า การท�ำความเข้าใจกับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ
จะเป็นเสมือนคู่คิดและที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้า เพื่อร่วมหาค�ำตอบและสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งใน
และต่างประเทศด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยี
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และนวัตกรรมต่างๆ ระหว่างเครือข่ายปิโกทั่วโลกด้วย
การพัฒนาด้านการให้บริการ
บริษทั ฯ เน้นการให้บริการแบบครบวงจร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้า ซึง่ นอกจากการให้บริการทีค่ รอบคลุม
ทุกด้านแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการท�ำงานด้วย
การพัฒนาคุณภาพการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เนือ่ งจากคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับคุณภาพของผลงาน โดยบริษทั ฯ มุง่ เน้นในการพัฒนาการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ การน�ำนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนือ่ ง ชึง่ เป็นปัจจัยหลักในการยกระดับคุณภาพของผลงานเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
ส�ำหรับทิศทางของบริษทั ฯ ในปี 2560 นอกจากบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นในการรักษาและขยายฐานธุรกิจหลักของบริษทั แล้ว บริษทั ฯ
ยังมีนโยบายที่จะขยายฐานการให้บริการในธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์งานของ
บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มด้วย

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นการขยายตลาดในต่างประเทศ และต้องการด�ำเนินนโยบาย
ส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าสามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

กลุ่มรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐ
ลูกค้าในกลุ่มนี้เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการ
ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
และของประเทศ โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในกิจกรรม
ดังกล่าว อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
และกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น
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กลุ่มธุรกิจเอกชน
กลุ่มธุรกิจรถยนต์

กลุ่มธุรกิจนี้ให้ความส�ำคัญกับการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากเป็น
ตลาดทางตรงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคทันที

กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและ
มีการแข่งขันทางการตลาดสูง โดยลูกค้า
ในกลุม่ นี้ให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

ช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การน�ำเสนอผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ
เกิดขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ ติดตามผลงานของลูกค้า หรือจากการได้รบั เชิญให้เข้าไปน�ำเสนอผลงานฝ่ายการตลาดของบริษทั ฯ
จะน�ำข้อมูลที่ได้รบั มาจัดเตรียมแผนงานและงบประมาณตามวัตถุประสงค์ทลี่ กู ค้าต้องการและน�ำเสนอ หากได้รบั การคัดเลือก
ฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ด�ำเนินการประสานงานกับลูกค้าเพื่อด�ำเนินงานขั้นต่อไป
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
การก�ำหนดมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้อยู่ในระดับสากล เป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้าก่อให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ท�ำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
การสร้างพันธมิตรทางการค้า
การเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้จัดงานแสดงสินค้าและพันธมิตรอื่นที่อยู่ในสายการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นช่องทาง
หนึ่งที่สามารถแนะน�ำบริษัทฯ หรือสนับสนุนบริษัทฯ ต่อลูกค้า
การแนะน�ำของลูกค้า
ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี และคุณภาพซึ่งอยู่ในมาตรฐานระดับนานาชาติ ท�ำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและมีการแนะน�ำ
ลูกค้าอื่นมาใช้บริการของบริษัทฯ
การแนะน�ำจากบริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จ�ำกัด และเครือข่าย
เป็นการร่วมมือกันของบริษัทในกลุ่มที่มีส�ำนักงานทั่วโลก 39 แห่ง ใน 25 ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับลูกค้า
มากทีส่ ดุ หากลูกค้าของบริษทั เหล่านีต้ อ้ งการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศไทย ก็จะประสานงานมายังบริษทั ฯ ให้เป็น
ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป

กลุม่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่

เป็นกลุม่ ธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
โดยลูกค้าในกลุม่ นี้ให้ความส�ำคัญกับการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพื่อ
สร้างความตระหนักในแบรนด์สนิ ค้า และ
เข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง

กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน

ลูกค้าในกลุ่มนี้ ให้ความส�ำคัญต่อ
การสื่อสารทางการตลาดเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การแข่งขันสูงและมีการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่
รุนแรง ท�ำให้กลุ่มธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภคให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงให้
ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด การสือ่ สาร
องค์ความรู้ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรมากขึน้
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนด�ำเนินงานให้บริการของบริษัทฯ มีดังนี้
ด้านการตลาด
- ศึกษาข้อมูลของลูกค้า
- ติดต่อลูกค้าเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
- วางแนวคิดและแผนการด�ำเนินงาน
ด้านการออกแบบ
- ศึกษาหรือวิจัยข้อมูลเฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบเนื้อหาจัดแสดงและโครงสร้างหรือสิ่งจัดแสดงที่เป็นรูปธรรม โดยบริษัทในเครือ
- ประเมินราคาและน�ำเสนอแก่ลูกค้า
ด้านการก่อสร้าง
บริษัทฯ จะท�ำการจัดสร้างหรือด�ำเนินงานในส่วนที่มีความช�ำนาญหรือมอบหมายงานแก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง โดยบริษทั ฯ จะท�ำการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานทีว่ างไว้ จากนัน้ จึงท�ำการตรวจสอบ
ผลงานและส่งมอบงานให้ลูกค้าในล�ำดับต่อไป
ด้านการบริหารงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง บริษัทฯ จะท�ำหน้าที่จัดเตรียมทีมงานบริหาร/ด�ำเนินการ เช่น การจัดหาบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์
ในงาน การฝึกอบรม การเตรียมการแสดง การท�ำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะประสานงานไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และท�ำหน้าที่ควบคุมการผลิตและด�ำเนินงานจนงานส�ำเร็จลุล่วง

งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจ�ำนวน 986 ล้านบาท ประกอบด้วย
ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด จ�ำนวน 172 ล้านบาท
และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ จ�ำนวน 814 ล้านบาท
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

ปัจจัย
ความเสี่ยง
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ ง ได้กำ� หนดให้มี
การประเมินปัจจัยความเสีย่ งและระบบป้องกันความเสีย่ ง เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสนับสนุน
แนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และบูรณาการแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจ
เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการในธุรกิจด้านนี้จัดตั้งขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ และ
การด�ำเนินงานเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ โดยนอกจากบริษทั ฯ ได้ปรับขอบเขตการบริการให้ครอบคลุม
ครบวงจรแล้ว บริษทั ฯ ยังได้สร้างความแตกต่าง หรือจุดเด่นของบริษทั ฯ ในเรือ่ งการเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจการเป็นแหล่งการสือ่ สาร
องค์ความรู้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งใหม่ของบริษัทฯ ที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าและขยายการให้บริการได้เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและความผันผวนของค่าเงิน
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความผันผวนของค่าเงิน ท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดสม�่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับยุทธศาสตร์ และแผนทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้มีการปรับกระบวนการท�ำงานให้เอื้อต่อลูกค้ามากที่สุด โดยการเข้าสู่กระบวนการจัดสร้างและด�ำเนินงานกิจกรรมตั้งแต่
ต้นน�้ำครอบคลุมไปจนถึงปลายน�้ำ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ รวมถึงการร่วมวางแผนทางธุรกิจเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้
ได้แผนงานที่เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณการ
ใช้จ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด
ภาวะความผันผวนของลูกค้า
สืบเนือ่ งจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ หรือการวางแผนทางการตลาดของลูกค้า
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจจะพึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับการให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งได้ เพื่อรองรับความผันผวนของ
ลูกค้าทีจ่ ะเกิดขึน้ บริษทั ฯ จึงได้มยี ทุ ธศาสตร์ขยายฐานลูกค้าไปยังภาคธุรกิจทีห่ ลากหลายทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
มากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจ
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ภาวะทางการเมือง
เสถียรภาพและความไม่สงบทางการเมือง ถือเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากการ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของบริษัทฯ และความไม่สงบทางการเมืองส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศในการด�ำเนินธุรกิจ และด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาต่างชาติด้วย ซึ่งภาพพจน์ในทางลบของประเทศย่อมมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายของปิโกกรุ๊ปที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในการสื่อสารท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของประเทศไทยกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ เช่น วิกฤตินำ�้ ท่วมของประเทศไทยในปี 2554 ซึง่ มีแนวโน้มทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีกในอนาคต และสร้าง
ความเสียหายอย่างมาก ซึ่งภัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การเลื่อนหรือ ยกเลิกการจัดงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยในการจัดงานและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย
รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย
ความเสี่ยงด้านบุคลากร
เนือ่ งจากการขับเคลือ่ นธุรกิจของบริษทั ฯ ต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกส�ำคัญ
บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการคัดสรรและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ รวมถึง
ด�ำเนินการส่งเสริมความผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความช�ำนาญ ตลอดจนจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบาย “คุณภาพงาน คุณภาพคน”
บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายนี้จะสามารถควบคุมความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ได้
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีถือเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ในการให้บริการในธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการจัดสร้าง ดังนั้น
หากบริษทั ฯ ไม่มคี วามพร้อมด้านเทคโนโลยีและไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้กา้ วทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บริษทั ฯ
อาจสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญในการลงทุนในเทคโนโลยี ส�ำหรับอุปกรณ์ที่บริษัทฯ
จ�ำเป็นต้องใช้ให้ทันสมัยตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงเลือกลงทุนในเฉพาะอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ�ำเป็นเท่านั้น ส�ำหรับใน
ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการ ซึ่งต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ จะเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการเฉพาะ
ด้านต่างๆ จากทั้งในและนอกประเทศ

12

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

ทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของที่ดินและอาคารส�ำนักงาน
จำ�นวนพื้นที่

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 216194-7
ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
อาคารสำ�นักงาน
10 ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ล้านบาท ภาระผูกพัน

2 ไร่ 200 ตร.ว.

เป็นเจ้าของ

55.0*

ไม่มี

4,555 ตร.ม.

เป็นเจ้าของ

58.3

ไม่มี

ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่ หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะรับรู้มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูจ้ ำ� นวนสะสมไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภายใต้บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนไม่เกินจ�ำนวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีต และเคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประเมินมูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการด�ำเนินงานทุกๆ 3 ปี โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ
* เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน มูลค่าที่ดิน
ที่ตีใหม่เท่ากับ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท

รายละเอียดของทรัพย์สินอื่นๆ
สินทรัพย์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งสำ�นักงาน
อุปกรณ์ดำ�เนินงาน

ลักษณะกรรมสิทธิ์
ผู้เช่าซื้อ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ล้านบาท
6.0
4.6
7.6
0.01
3.3
15.1

ภาระผูกพัน
ทั้งจำ�นวน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
มีภาระผูกพันกับบริษัทให้เช่าซื้อ

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทั ทีม่ ธี รุ กิจเกือ้ หนุนและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะลงทุนกับ
ผูท้ มี่ คี วามช�ำนาญในธุรกิจนัน้ ๆ อาทิ บริษทั ออกแบบ เป็นต้น ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้บริษทั ฯ ให้บริการได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ในปี พ.ศ. 2538 บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด และบริษทั มัลติดไี ซน์ จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2539 บริษทั อาร์ทคอม
กราฟฟิค จ�ำกัด (ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั นอกซ์ บางกอก จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2551) และบริษทั อิงค์เจ็ท อิมเมสเจส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด1 ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท ไอบริก จ�ำกัด และบริษัท ดีไซน์แลป เอ็มไอเอสซี จ�ำกัด1 ในปี
พ.ศ. 2553 บริษัท ไทย ทีชเชอร์.ทีวี จ�ำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2555) และ
บริษทั เอฟซีจี จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2554 Andrew Bethell Associates Ltd. ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฟิฟตีพ้ ลัส เอเชีย จ�ำกัด และใน
ปี 2558 บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการเสริมศักยภาพ
ของบริษัทฯ ในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคดีความเป็นจ�ำเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คดี
ความดังกล่าวได้ยุติแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
คดีของศาล :
ศาลแรงงานกลาง
คดีหมายเลข :
ด�ำที่ 2312/2551
วันที่เริ่มคดี :
วันที่ 9 มิถุนายน 2551
โจทก์ :
นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา
จ�ำเลย :
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
มูลคดี :
เบื้องต้นประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาปรับลดลงเหลือทั้งสิ้นประมาณ 18 ล้านบาท
ผลสิ้นสุดของคดี :
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระเงินจ�ำนวน 2.62 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว ต่อมาบริษัทฯ
และโจทก์ตา่ งได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา ซึง่ เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลฎีกาได้มคี ำ� พิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของ
ศาลแรงงานข้างต้นให้บริษัทฯ ช�ำระค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ยดังกล่าวภายใน 15 วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ช�ำระเงินดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ดีไซน์แลป เอ็มไอเอสซี จ�ำกัด
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำ�คัญอื่น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

การให้บริการบริหารจัดท�ำการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจร
การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิตอลคอนเทนต์
และมีเดีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน :

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท :

บมจ. 0107546000296
ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท เป็นทุนเรียกช�ำระแล้ว 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

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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บริษัทย่อย

บจก. พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม

ประกอบธุรกิจหลัก :

การสร้างประกอบคูหา งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และการสนับสนุนด้านการจัดหา
ทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด

ที่ตั้งส�ำนักงาน :

เลขที่ 12 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 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. มัลติดี ไซน์

การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเน้น
การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
องค์กรเป็นหลัก

การให้บริการออกแบบ ตกแต่ง งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ และการตกแต่งภายใน
ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 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%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

บจก. ทีซีบีเอ็น
(เดิมชื่อ บจก. ไทยทีชเชอร์.ทีวี)

ประกอบธุรกิจหลัก :

การให้บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
และผลิต รับจ้างผลิต และเผยแพร่สื่อใน
รูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย

ที่ตั้งส�ำนักงาน :

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ทุนเรือนหุ้น :

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

โทรศัพท์ :

+662 745 8112-3

โทรสาร :

+662 748 7910

สัดส่วนการถือหุ้น :
99.99%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

บจก. เอฟซีจี

Andrew Bethell Associates Ltd.

การให้บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
และผลิต รับจ้างผลิต และเผยแพร่สื่อใน
รูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย

การให้บริการเผยแพร่รายการเกีย่ วกับการศึกษา

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

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

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 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 :

การให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์ รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการ
ทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งส�ำนักงาน :

เลขที่ 18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ทุนเรือนหุ้น :

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

โทรศัพท์ :

+662 748 7007

โทรสาร :

+662 748 7591

สัดส่วนการถือหุ้น :
99.99%
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บจก. กิจการร่วมค้า จีเคอี

การให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์ รวมถึงออกแบบและจัดนิทรรศการ
ทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ 18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 5 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
+662 748 7007
+662 748 7591
98.98%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

บริษัทร่วม

บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส
(ประเทศไทย)

ประกอบธุรกิจหลัก :

ธุรกิจออกแบบกราฟฟิคและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท

ที่ตั้งส�ำนักงาน :

เลขทึ่ 28/43-45 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ทุนเรือนหุ้น :

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 6 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

โทรศัพท์ :

+662 936 3366-68

โทรสาร :

+662 936 3636

สัดส่วนการถือหุ้น :
22.22%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

บจก. ไอบริก

บจก. ฟิฟตี้พลัส เอเชีย

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

รับจ้างจัดงานแสดงสินค้า จัดกิจกรรมทาง
การตลาด ออแกไนเซอร์ สิ่งพิมพ์ สื่อ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านใหม่
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 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�ำนักกฎหมายธรรมนิติ

บจก สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

316/322 ซอยสุขุมวิท 22 คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

+662 252 1260 และ +662 655 0711

+662 259 5300-2

+662 252 1104 และ +662 655 0708

+662 260 1553 และ +662 259 8956

ที่ตั้งส�ำนักงาน :

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

+662 009 9000

โทรสาร :

+662 009 9991
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

2
ส่วนที่

การจัดการ
และการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

•
•
•
•
•
•

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 215,294,775
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกช�ำระแล้ว 215,624,559
บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 330,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

สิทธิของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยค�ำนวณจากส่วนของผลก�ำไรภายหลังจากออกหุ้น
บุริมสิทธิแล้ว เว้นผลก�ำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่ง
แก่หุ้นสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยหนึง่ หมืน่ หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิออกเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ สามัญ นอกจากนี้
หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อช�ำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญใน
อัตราเท่ากัน
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้นสามัญ
รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2560
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำ�กัด*
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น** และญาติสนิท
นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) พีทีอี จำ�กัด
นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิต
ด.ญ.ฌัชฐากานต์ บรรยงพงศ์เลิศ
ด.ช.มนัสกานต์ บรรยงพงศ์เลิศ
นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์
นายชวิน รุ่งวัฒนภักดิ์

จำ�นวนหุ้น
86,250,187
55,809,897
21,732,900
5,707,643
5,065,400
2,550,000
2,500,000
2,500,000
2,467,450
1,810,000
186,393,477

ร้อยละ
40.06
25.92
10.09
2.65
2.35
1.18
1.16
1.16
1.15
0.84
86.58

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�ำ
เป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ของบริษัทมีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 215,624,559 หุ้น
เป็นจ�ำนวนเงิน 47,437,403 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 มีนาคม 2559
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

เงินปันผลงวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

0.1
0.1
0.2
-

เงินปันผลงวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

0.28*
0.22
0.15**

เงินปันผลรวม
(บาท/หุ้น)

0.38
0.10
0.20
0.22
0.15

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำ�ไรสุทธิ
(ร้อยละ)

108
70
144
81
92

* หุ้นปันผล
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
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โครงสร้าง
การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทบ

ประธานอ�ำนวยการ
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ด้านกิจกรรมทางการตลาดและ
โครงการพิเศษ
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านกิจกรรมทางการตลาด
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการเงินบัญชี
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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ฝ่ายบัญชีและการเงิน/
ทรัพยากรบุคคล/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ�ำนวน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน 6 ท่าน ดังนี้
ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ/ตำ�แหน่ง
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

จำ�นวนครั้งเข้าร่วมประชุม
/จำ�นวนครั้งประชุมทั้งปี
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5

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

จำ�นวนครั้งเข้าร่วมประชุม
/จำ�นวนครั้งประชุมทั้งปี
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5

5/5
4/5
5/5

โดยมี นายชั ย จิ ต ต์ เทหะสุ ว รรณรั ต น์ เป็ น เลขานุ การ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ/ตำ�แหน่ง
นายไชยยศ บุญญากิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการตรวจสอบ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้งเข้าร่วมประชุม
/จำ�นวนครั้งประชุมทั้งปี
4/4

3/4
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิเสฐ
จึงแย้มปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชีย ซอง เฮง หรือ
4/4
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ หรือ นายยอง ชุน คอง รวมเป็น
สองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
โดยมี นายชั ย จิ ต ต์ เทหะสุ ว รรณรั ต น์ เป็ น เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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4. คณะกรรมการสรรหา

5. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

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

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการก�ำหนด
จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ค่าตอบแทนจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงินบัญชี ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั
โดยบริษทั ฯ ได้แนบข้อมูลประวัตขิ องกรรมการ และเลขานุการบริษทั ในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนและโบนัส
กรรมการ โดยให้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ�ำปี 2559 เป็นเงินจ�ำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการ
ไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้นไป จนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะ
มีมติเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่
หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
เดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม

ครั้งละ 20,000 บาท สำ�หรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และครั้งละ 15,000 บาท สำ�หรับกรรมการที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

จ่ายปีละ 200,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

เงินโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินโบนัสกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 4 คน โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
นาย เชีย ซอง เฮง
นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
นายยอง ชุน คอง
นางสาวเชีย ยวน จวิน
นายวิริยะ ผลโภค
นายไชยยศ บุญญากิจ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
นางศศิธร พงศธร
รวม

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(ทั้งปี)
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,080,000

ค่าเบี้ยประชุม
100,000
75,000
75,000
75,000
60,000
75,000
100,000
60,000
75,000
695,000

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ
200,000
200,000
200,000
600,000

โบนัส
กรรมการ
900,000
915,000
905,000
905,000
3,625,000

รวม
220,000
195,000
195,000
195,000
180,000
1,095,000
1,335,000
1,285,000
1,300,000
6,000,000

ผู้บริหาร
ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสแก่ผบู้ ริหาร รวมเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 28.26 ล้านบาท และ 28.61 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ โดยบริษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 และ 2559
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารเป็นจ�ำนวน 1.02 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ
*ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กลต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวม
ถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บุคลากร
จ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจ�ำนวน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
บริษัทย่อย
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คน
125
74
199

ในส่วนพนักงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 125 คน แบ่งได้ดังนี้
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)
ฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คน
9
4
14
17
75
6
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ค่าตอบแทนของพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2558 และปี 2559 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและ
โบนัส เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 133.40 ล้านบาท และ 135.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ค่าตอบแทนอื่น
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ก�ำหนดให้พนักงานสามารถเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 3 หรือ
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ในอัตราที่พนักงานสะสมเอาไว้ ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิ
ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุการท�ำงานโดยพนักงานที่ท�ำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป และ
5 ปีขนึ้ ไป จะได้รบั ผลประโยชน์จากเงินสมทบเท่ากับร้อยละ 30 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของเงินกองทุนทีห่ กั จากพนักงาน
แต่ละคนตามล�ำดับ
หน่วย: ล้านบาท
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

2558
4.65

2559
5.23

2558
31
29

2559
26
31

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงาน
หน่วย: คน
พนักงานลาออก
พนักงานใหม่

2557
26
36

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคดีความเป็นจ�ำเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
คดีความดังกล่าวได้ยุติแล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาบริษัทฯ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นนโยบายหลักทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา
เพื่อสรรหาบุคลากรที่ที่มีศักยภาพสูงสุด มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และการปลูก
ฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพ
การท�ำงานและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการของ
องค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตราก�ำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
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การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรทีม่ คี า่ ส�ำคัญยิง่ จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีทกั ษะ ความรูค้ วามสามารถ
และสมรรถภาพหลักที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยด�ำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น
ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับ
บุคคลและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวที่จะส่งผลส�ำคัญ
ถึงความส�ำเร็จในปัจจุบนั และในอนาคตของบริษทั ฯ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต
การเป็นผู้น�ำในการแข่งขัน และการเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ
พนักงานสัมพันธ์
บริษัทฯ จัดให้มีการด�ำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ
เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆของบริษัทฯ ตัวอย่าง
ของการด�ำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมท�ำบุญบริษัทฯ กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ ให้พนักงานได้ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจน และเด็กก�ำพร้าใน
สถานสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆ และการร่วมจัดสร้าง
ห้องสมุดในโรงเรียนทุรกันดาร เป็นต้น
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีความซื่อสัตย์ (Integrity)
มีเกียรติ (Dignity) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานยึดหลักในการท�ำงานบนพื้นฐานด้านจริยธรรม และยังส่งเสริมปัจจัยต่างๆ
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงาน เช่น สวัสดิการที่เหมาะสม สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ
ของพนักงาน สร้างจิตส�ำนึกในการท�ำงานร่วมกัน
สวัสดิการพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมให้กบั พนักงาน โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมส�ำหรับพนักงาน ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ
และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงาน
การด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัยและชีวอนามัย
ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงานสม�่ำเสมอ และจัดเตรียมเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับการอพยพหนีไฟและการป้องกัน
อัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
พนักงานในเรือ่ งต่างๆ เช่น การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูเ้ รือ่ งแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกัน
การเกิดโรค เป็นต้น นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวติ ของพนักงานทีต่ อ้ งควบคูไ่ ปกับการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ โดยให้ความส�ำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี เป็นต้น
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การกำ�กับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหาร
จัดการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับควบคุมดูแลให้
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนดไว้นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เช่น การซื้อขาย
การโอนหุ้น การมีส่วนในส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทฯ และสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียง
ลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ รวม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งข้อมูลประกอบ
เหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการตัดสิน
ใจในการลงมติ พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
8 คน มีกรรมการท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้อง Round Room
โพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้น�ำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการลงทะเบียน
ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น
การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ใน
การนับคะแนนได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส�ำนักกฎหมายธรรมนิติ จ�ำกัด และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และท�ำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องใน
การลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลง
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คะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล ส�ำหรับวาระแต่งตัง้ และก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี บริษทั ฯ ได้ระบุชอื่ ผูส้ อบ
บัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้
ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมด�ำเนินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ ทั้งนี้ การประชุมได้ด�ำเนิน
ไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการขอเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้แต่อย่างใด
หลังการประชุม บริษทั ฯ ได้เปิดเผยมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการนับคะแนนในช่วงเย็นของวันประชุม โดยการแจ้ง
เป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดให้มีบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึง การแสดงความคิดเห็นการตอบข้อซักถามต่างๆ และผลการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
และน�ำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่บันทึก
การประชุมและวีดีทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ ด้วยการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็น
ผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้แก่
• จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม และได้จัดท�ำหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
• เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
• จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้อธิบายถึงขัน้ ตอนและเอกสารในการมอบฉันทะ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
พิจารณาวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน
• การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
• ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระใน
ที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้
• ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารคนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังพิจารณา ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก็จะไม่เข้า
ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
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• กรณีมกี ารท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนสามารถค�ำนวณได้จากทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาด�ำเนินการท�ำ
รายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
• กรณีมีการท�ำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้
เชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ อันจะน�ำมาซึ่งการเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง และ
มั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ยังได้คำ� นึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน หมวดที่ 1 “สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ” และหมวดที่ 2 “การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน”
พนักงาน :
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุด อันเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้น
นโยบายคุณภาพในการท�ำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Life, Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพ
ต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานทุกคนและให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
โดยได้จัดสวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะต่อคณะท�ำงานและผู้บริหาร ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและก�ำหนดแนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
คู่ค้า :
บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คูค่ า้ โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่ายและหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
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ลูกค้า :
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานและตรงตามเวลาที่ก�ำหนด ให้ความดูแลและรับผิดชอบ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า การให้บริการ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 on Project
Management for Event Marketing, Exhibition, Museum and Special Project ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ ใน
กลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ
ในธุรกิจไมซ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้
ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการท�ำงาน
กระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ
คู่แข่ง :
บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
เจ้าหนี้ :
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการช�ำระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ การดูแลหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกทัง้ มุง่ มัน่ ในการรักษาความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังด�ำเนิน
ธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ” บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรค์บริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคม
(การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ “Creating Shared Value”) มาโดยตลอด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) และการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม”

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ฯ ถือหลักการด�ำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
ธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเคารพทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความเคารพพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณา
คัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการท�ำงานเป็นหลัก
โดยมิได้คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้สง่ เสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้มกี ารตัง้ ร้าน
ขายอาหารในบริเวณโรงอาหารของบริษัทฯ แก่พนักงาน ซึ่งท�ำให้คนในชุมชนที่สนใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทั้งยังเป็น
การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทข้างเคียงด้วย
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การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการด�ำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการท�ำงาน โดยได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้ง ยังมีการย�้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ ในการท�ำงาน
แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. Accountable โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่เชื่อถือได้ ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. Integrity พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการท�ำทุจริต และ
3. Dignity พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่น โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-748-7007 โทรสาร 02-745-8521-2
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ด�ำเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินต่อสาธารณชน ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.picothai.com การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน
(Opportunity Day) การจัดให้มกี ารประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม�่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้มกี ารรายงานการซือ้ -ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ และรายงานการเปลีย่ นแปลง
การมีส่วนได้เสียของตน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะช่วยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น และยังจัดให้
ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตลอดเวลา
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ท�ำหน้าที่ในการ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อโดยโทรศัพท์เบอร์ 02-748-7007 หรือที่อีเมล์
chaijit@picothai.com
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิด
เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้
• คณะกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการทีอ่ ยู่ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ จะหมุนเวียนกันออกตามวาระ
คราวละ 1 ใน 3
• กรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ท�ำหน้าที่ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทิศทาง แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปีท่ีก�ำหนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
• คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแล
กิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีก�ำหนดการประชุมเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั และเสนอแนะการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ใด โดยค�ำนึง
ถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอ�ำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่แนะน�ำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมการมีก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งนั้นให้พิจารณาจาก
กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
กรณีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเลือกบุคคลเข้า
เป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การถ่วงดุลอ�ำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ประธานกรรมการบริษทั เป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อท�ำหน้าที่ถ่วงดุลอ�ำนาจ
และตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่
ได้ผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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การถ่วงดุลอ�ำนาจของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�ำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือ
กลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล
• กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 6 ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

การก�ำหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการบริษทั จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เพือ่ ให้กรรมการ
สามารถอุทศิ เวลาส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้กรรมการบริษทั สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง ไม่เกิน 5
บริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในคณะกรรมการบริษทั ไม่มกี รรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไม่มกี รรมการทีเ่ ป็น
ผู้บริหารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 แห่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงหน้าทีส่ ำ� คัญ ในฐานะกรรมการทีจ่ ะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อรับทราบ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในกิจการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น และบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้
กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดท�ำรายงานการประชุม
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ หมด 5 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการบริษทั โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้
ขึ้นนั้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
• ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ
• จัดท�ำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
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•
•
•
•

เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี
ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
• รับผิดชอบจัดท�ำและจัดเก็บรักษารายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้จัดท�ำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งน�ำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มีรายละเอียด
ดังนี้
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
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
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

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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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
CGI 17/2016
DAP 93/2011
DAP 93/2011
CSP 31/2009
EMT 14/2009
SFE 15/2012
HMS 1/2012
HRP 1/2012
CGE 1/2014
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ในระหว่างปี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้
กรรมการและผู้บริหาร

ชื่อหลักสูตร

นายวิริยะ ผลโภค



นายไชยยศ บุญญากิจ





นางศศิธร พงศธร



นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์



นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์



The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication”
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 17/2016) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพื่อแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและ
ใช้วิจารณญาณเพื่อรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทางการด�ำเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีท่ บทวนและก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสมยกเว้นนโยบาย
หรือการด�ำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. แต่งตั้งและก�ำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพือ่ ปฏิบตั งิ าน ตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้
โดยชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�ำเนินตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปให้มี
ประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งและมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่น
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจ
มอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอ�ำนาจดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• การแต่งตั้งหรือมอบอ�ำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
• การแต่งตั้งหรือมอบอ�ำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับ
มอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
การแต่งตัง้ หรือมอบอ�ำนาจ ต้องก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
ไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการทีม่ กี รรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอ�ำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านใน
รายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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2. คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
• เป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
• นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปี
• โครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการ
เลิกจ้างพนักงานบริษัท
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าท�ำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือท�ำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน�ำ
มาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อท�ำสัญญาดังกล่าว
4. พิจารณาการเข้าท�ำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค�้ำประกัน
5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระส�ำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
7. ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละ
คราวไป
ทัง้ นี้ อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริหารน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานอ�ำนวยการ
1. รับผิดชอบท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำคณะกรรมการบริหาร โดยการดูแล ให้ค�ำแนะน�ำและประเมินผลการด�ำเนินงานของฝ่าย
จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ รวมทั้ง สัญญาต่างๆ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
4. พิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้
และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. ก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค�ำสั่งหรือประกาศก�ำหนดวิธีการบริหารงานและการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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4. จ้าง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทัง้ การเลือ่ นหรือปรับค่าจ้าง
ของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับก�ำหนดให้กรรมการเป็นผู้จ้าง
บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
5. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารสัง่ ซือ้ และจ่ายเงินในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ ค่าใช้จา่ ยในการขาย
และบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร
6. ส�ำหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
7. พิจารณาการน�ำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตามการให้อำ� นาจจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้นโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือเป็น
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
นัย หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้ กูย้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือ
คูส่ ญั ญา มีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระทีม่ คี ณุ สมบัตติ าม ข้อ 1 - 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัทฯ
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในคณะกรรมการการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียง
พอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

5. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การเสนอแนะการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ใด โดยค�ำนึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานอ�ำนวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก�ำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�ำปี
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือก พิจารณา
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์
คุณวุฒิพื้นฐาน ความช�ำนาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกต่อไป
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือก
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
กรณีต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบก�ำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่งกรรมการต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ :
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท ภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร :
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการ ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารแต่ละท่าน โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลการประกอบการของบริษทั ฯ และประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่านมา
ประกอบการพิจารณา
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในส่วนนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีส่วนในการควบคุม
และก�ำหนดนโยบายของบริษัท ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมพึ่งพารายได้จากบริษัทแม่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
รายได้ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวสามารถขยายฐานลูกค้าและบริการไปยังลูกค้า
กลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถเติบโต และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง
เป็นการกระจายความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยรวมด้วย ส�ำหรับบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
บริษัทฯ นั้น จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวม
มาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนด

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนดเป็นแนวทางปฏิบตั งิ านในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ ฝ่ายบริหารได้มกี ารตรวจสอบให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ ำ� หนดนัน้ ๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบ
ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และขนาดขององค์กร โดยจัดให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นบุคคลภายนอกเข้าท�ำการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมผู้บริหารมิให้น�ำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้รวม
ทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีนโยบายดังนี้
• ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และบทลงโทษตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• ห้ามมิให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มหี น้าที่
เกี่ยวข้อง
• ห้ามผู้บริหารท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�ำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
• กรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของ บริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในรอบปี
บัญชี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,435,000 บาท
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า เมื่อด�ำเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
ก็จะสามารถสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจได้ บริษัทฯ มีปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ คือ “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ” บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรค์บริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคมมา
โดยตลอด
ผนวกการร่วมพัฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสร้างสรรค์
บริษัทฯ ผนวกปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ เข้ากับ มิติทางสังคม (Social Dimension) สร้างเป็นกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
เริ่มตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ เสริมจุดแข็งโดยเพิ่มองค์ความรู้ (Content) สู่บริการต่างๆ ด้วยการแสวงหาแหล่งความรู้สากล
จากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อน�ำเสนอนวัตกรรมสู่สังคมไทย บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์
ความรู้ (Knowledge Communication) ในเรื่องที่เป็นความต้องการของตลาดและสังคม คือ “การศึกษา” บริษัทฯ ริเริ่มวิจัย
และค้นคว้าหาองค์ความรู้โดยฝ่ายงานที่เรียกว่า ฝ่ายสื่อสารเพื่อการศึกษา (Education Communications: EC) มีหน้าที่
ค้นคว้าและน�ำเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาจากทั่วโลกสู่สังคมไทย
ฝ่ายสือ่ สารเพือ่ การศึกษา หรือ EC ด�ำเนินงานโดยมุง่ เน้นเรือ่ ง“การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)”
เป็นหัวใจส�ำคัญ และในปี 2554 แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจที่เรียกว่า “การสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม” หรือ “Creating Shared Value” ที่ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอตเตอร์ อธิบายถึงความส�ำคัญของแนวทางนี้ว่าเป็น
การด�ำเนินธุรกิจที่น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมทางด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมส�ำคัญที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานโดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษาของ
บริษัทฯ ถูกก�ำหนดไว้ในกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ในส่วนงาน Education Communications โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ กิจกรรมที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม
มีรายละเอียดดังนี้
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1. กิจกรรมที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ

EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ ง”
EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน Education Communications ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ด�ำเนินการภายใต้
โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) งาน EDUCA มีพัฒนาการ
ได้รบั การตอบรับจากครูทวั่ ประเทศเป็นอย่างดี และเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความยัง่ ยืนเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครูไทยอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2559 บริษัทฯ จัดงาน EDUCA 2016 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้”(School as
Learning Community: SLC) มีครูและนักการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และมีสมาชิกในเครือข่ายครู
ของ EDUCA จ�ำนวน 200,729 คน มียอดผู้ติดตามใน Facebook จ�ำนวน 25,488 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็น
76.3%) พร้อมทั้งมีการเพิ่มช่องทางติดตามในสื่อใหม่ (New media) ต่างๆ เช่น Line Official, Instagram ฯลฯ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย และปรับตัวสอดรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส�ำคัญในปีนี้ EDUCA ยังน�ำเสนอนวัตกรรมบริการที่น่าสนใจอีก
3 โครงการ ได้แก่ โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต EDUCA TALK และ EDUCA GO GREEN
เพื่อย�้ำความส�ำคัญของ ครูในฐานะต้นแบบการเรียนรู้ ผู้น�ำความคิด และต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ “ครูในฐานะต้นแบบการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทย” จึงได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา คัดสรรหนังสือดีที่มีคุณค่าส�ำหรับการพัฒนาวิชาชีพครูกว่า
40 เรื่อง ตลอดจนจัดพิมพ์หนังสือใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดการศึกษาที่
น่าสนใจ จ�ำนวน 4 เล่มขึ้น เพื่อมอบแก่ครูผู้เข้าร่วมงาน EDUCA 2016 โดยครูสามารถเลือกได้ตามความสนใจท่านละ 1
เล่ม จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน นับเป็นครั้งแรกที่มี
การให้ความส�ำคัญแก่ครู ในฐานะต้นแบบของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
EDUCA TALK เวทีแห่งความคิดและแรงบันดาลใจ
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่ม EDUCA TALK เวทีแห่งความคิดและแรงบันดาลใจในงาน EDUCA 2016 โดยจัดเป็นกิจกรรม
ทอล์คโชว์ เพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวจากประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าจากชีวติ ครู ภายใต้แนวคิด “สูก่ ลางใจครู (Straight to the Heart)”
น�ำเสนอในรูปแบบความบันเทิงที่มีสาระ (Edutainment) EDUCA TALK เป็นทั้งเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่นิสิตครู ครู เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความส�ำคัญของวิชาชีพ และสร้างจุดยืนให้กับครูในฐานะผู้น�ำ
ความคิดของสังคม เนื้อหาของ EDUCA TALK มีการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มครูที่ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานและสาธารณชน
ผ่านทางยูทูปแชนแนล ปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 15,000 คน
EDUCA GO GREEN ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวคิด “EDUCA GO GREEN” เกิดขึ้นจากความตระหนักและต้องการส่งเสริมจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จึงร่วมรณรงค์ ให้ “ครูเป็นต้นแบบของการเรียนรู้และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” โดยในงาน
EDUCA 2016 เน้นกิจกรรมให้ครูผู้เข้าร่วมงานดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายและเกียรติบัตรทางระบบออนไลน์
บนเว็บไซต์เท่านั้นเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
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ในภาพรวมของการจัดงาน EDUCA 2016 พบว่า เนื้อหาสาระของการประชุมนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นสิ่งพิมพ์ จ�ำนวน 76 รายการ สื่อโทรทัศน์ 4 รายการ และ
สื่อสมัยใหม่/ออนไลน์ 76 รายการ รวมเป็น 156 รายการ ได้แก่ รายการข่าว New TV และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีการน�ำ
เสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สาธารณชน ในลักษณะสกู๊ปข่าวความรู้ สาระจากการประชุม
นานาชาติ จากการสัมภาษณ์วิทยากร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน ประการส�ำคัญความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่ม
ครูที่ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษาผ่านทางยูทูปแชนแนล
2. กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า
ในส่วนกิจกรรมบริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เป็นผู้สร้างสรรค์
บริการดิจิทัลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่สังคม ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีนี้มีงานที่บริษัทสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่ มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ช่องของมหาวิทยาลัยมหิดลที่
น�ำความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จาก 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน เผยแพร่สู่สาธารณชน ภายใต้แนวคิด An Edutainment
Variety of Arts & Sciences ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และทุกปีมียอดการเข้าชมทั้งจากยูทูปและเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้น
เท่าตัว มหิดลแชนแนลกลายเป็นสื่อที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และสังคมที่ทันเหตุการณ์ มีความน่าเชื่อถือ สร้างปรากฏการณ์
สื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับยอดวิวสูงที่สุด และมีคุณภาพได้รับการยอมรับในวงกว้าง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการสื่อเพื่อการศึกษาให้แก่หลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) บริษัทฯ ด�ำเนินงาน
ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ DLIT เป็นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่น�ำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามาช่วยสนั บสนุน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่ครู นักเรียนและ
คนไทยทุกคน ทั้งนี้ น�ำเสนอเนื้อหาห้องเรียน DLIT ส�ำหรับโรงเีีรียนที่ขาดแคลนครู คลังสื่อการสอนหรือ DLIT Resources
ห้องสมุดดิจิทัล DLIT การพัฒนาวิชาชีพครู และการประเมินผล จากการที่ DLIT ซึ่งได้รับผลตอบรับในทางที่ดีจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 2) โครงการการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
Eng24 บริษทั ฯด�ำเนินงานให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการ Eng24 เป็นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ Eng24 เป็นสือ่ การเรียนรูซ้ งึ่ ครู นักเรียนและคนไทยทุกคนสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ Eng24 ประกอบด้วย Eng hour ส�ำหรับใช้สอนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา Eng
for Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันที่น�ำเสนอเป็นสถานการณ์สนุกสนาน และ Eng for Occupation ภาษาอังกฤษ
เพือ่ อาชีพทีม่ ที งั้ อาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ และอาชีพทีม่ คี วามซับซ้อนของภาษา เป็นรายการทีน่ อกจากท�ำให้ผชู้ มได้เห็น
การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการ ใช้สื่อจากเว็บไซต์และ
ยูทูปของ Eng24 ในโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศ และได้รับค�ำชื่นชมจากครูทั่วประเทศไทย บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้
สร้างสรรค์บริการดิจิทัลมีเดียดังกล่าวแก่ลูกค้า และนับเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานต ามแนวทางสร้างสรรค์คุณค่าร่วม
แก่สังคมด้วย
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3. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม
ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม ได้แก่
1) การสนับสนุนคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผูบ้ ริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม WALS 2015 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัทฯ สนับสนุนให้ “คณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ ในการเปลี่ยนแปลง”
ได้พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น�ำ โดยสนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และคณาจารย์
ที่ปรึกษา จ�ำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference: WALS
2015 ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2558 ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ เปิดโอกาสให้กลุม่ เป้าหมาย ได้เรียนรูอ้ งค์ความรู้
ระดับโลก และน�ำแนวทางการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) มาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในห้องเรียน
2) การสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายสาธารณะ เรื่อง การศึกษาผ่านบทเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Lesson Study: School as Learning Community Approach)
บริษัทฯ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายสาธารณะ
เรื่อง การศึกษาผ่านบทเรียนตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Lesson Study: School as Learning
Community Approach) เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษทั ฯ ได้เชิญ ศ.ดร. มานาบุ ซาโต วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศญีป่ นุ่ มาบรรยายในหัวข้อ
ดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้คณาจารย์ของคณะฯ คณะครูจากโรงเรียนสาธิตฯ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ ได้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียนตามแนวทางดังกล่าว โดย
บริษทั ฯ สนับสนุนในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าวิทยากร และสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ บันทึกเทปเพือ่ เผยแพร่แก่
กลุ่มเครือข่ายทางการศึกษา และสื่อมวลชน
3) การสนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญทางการศึกษาในงานครุวชิ าการ ครัง้ ที่ 4 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริษัทฯ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ด�ำเนินรายการเสวนาวิชาการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สูก่ ารปฏิบตั ”ิ งานครุวชิ าการ ครัง้ ที่ 4 ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลกับผู้บริหาร
อาจารย์ ผูป้ กครอง นักเรียน ผูเ้ ข้าร่วมรับฟังการเสวนา และส่งเสริมการพัฒนามุมมองและความรูข้ องนักศึกษาและวิชาชีพครู
เนื้อหาสาระของการเสวนาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและน�ำเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบสกู๊ปข่าว
4) การสนับสนุนคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนไทยร่วมประชุม Teach For America 2016 และ
การเยี่ยมชมโรงเรียน ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
บริษทั ฯ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและค่าทีพ่ กั ให้คณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการศึกษา จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร. สันติ ศรีประเสริฐ อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ และอุปนายกสมาคมสโมสร
อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.วิชัย เสวกงาม อาจารย์ประจ�ำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุม Teach For America 25th Year Anniversary 2016 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงวอชิงตัน
ดีซี สหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาการพัฒนาการศึกษาที่ด�ำเนินการโดยเครือข่ายสากล Teach For
All และระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเยี่ยมชมสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ในนครนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้น�ำการศึกษาจากสถาบันชั้นน�ำ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มผู้อ�ำนวยการผู้น�ำและสาธารณชน (ผ่านการน�ำเสนอสกู๊ปข่าวของสื่อมวลชน) ตลอดจนพัฒนาเนื้อหาฟอรัม
ครูใหญ่ในงาน EDUCA ต่อไป
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5) การสนับสนุนคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม AERA 2016 ณ
กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าเข้าร่วมสัมมนาให้คณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
การศึกษา จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายค�ำตา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ อ.ดร.จุฑารัตน์ วิบลู ผล อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์ อาจารย์
ประจ�ำคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม American Educational Research
Association (AERA) ภายใต้แนวคิดหลักคือ “Public Scholarship to Educate Diverse Democracies” เพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ น
องค์ความรูแ้ ละรับฟังการน�ำเสนองานวิจยั ทางด้านการศึกษาจากนักวิชาการทัว่ โลก จัดในระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2559
ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาน�ำเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
การประชุมศึกษาฟอรัม ครัง้ ที่ 4 “ถึงเวลาปฏิรปู ..ครุศกึ ษา” (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 11 ศึกษาฟอรัม)
6) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม TEPE 2016 ณ มหาวิทยาลัยมอลตา ประเทศมอลตา
บริษัทฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนให้ “คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์” พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น�ำของสถาบันอย่างต่อเนื่อง จึงได้
สนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการสัมมนานโยบายครุศกึ ษาของยุโรป (Teacher Education Policy
in Europe Network) เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยมอลตา ประเทศมอลตา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และน�ำมาจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาการครุศึกษาไทย
7) การสนับสนุนการประชุมกลุ่มผู้อ�ำนวยการผู้น�ำ (Thailand Principal Forum : TPF)
สืบเนื่องจากการจัดประชุมฟอรัมครูใหญ่ในงาน EDUCA 2013 และ EDUCA 2014 การสนับสนุนคณะที่ปรึกษาทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมประชุมครูใหญ่โลก The International Confederation of Principal (ICP) ปี 2011, 2012 และ 2015 และ
การประชุม WALS (World Association of Lesson Studies International Conference) ปี 2012 และ 2014 ท�ำให้คณะที่
ปรึกษาฯ ได้แก่ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
อาจารย์พเิ ศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งช่วยสนับสนุนครูใหญ่ให้มภี าวะผูน้ ำ�
ทางในการพัฒนาโรงเรียน จึงได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผู้อ�ำนวยการผู้น�ำ (Thailand Principal Forum) ขึ้น เป็นการรวมตัวของกลุ่ม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัด ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิรูปโรงเรียนด้วยจิตอาสา ร่วมระดมสมองเพื่อ
จะหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน บริษัทฯ ได้สนับสนุนคณะเลขานุการ และอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่การด�ำเนินกิจกรรมของกลุม่ ผูอ้ ำ� นวยการผูน้ ำ� อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่การก่อตัง้ ถึงปัจจุบนั มีผอู้ ำ� นวยการทีเ่ ป็น
สมาชิกกลุ่มจ�ำนวน 168 คน จากโรงเรียน 44 โรง โดยมีการประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ลักษณะของการประชุมเชิง
วิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเยี่ยมชมโรงเรียนของสมาชิกกลุ่มฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มผู้อ�ำนวยการ
ผู้น�ำยังได้ริเริ่มน�ำแนวคิด SLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนน�ำร่อง (Pilot school) ของสมาชิกอีกด้วย
8) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม ICLS 2016 ณ สถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
บริษทั ฯ สนับสนุนค่าทีพ่ กั ค่าเดินทาง และค่าเข้าร่วมการประชุมให้คณาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เข้าร่วมการประชุม 12th International Conference of the Learning Science 2016 (ICLS 2016)
ในวันที่ 20 - 24 มิถนุ ายน 2559 ณ สถาบันครุศกึ ษาแห่งชาติสงิ คโปร์ (National Institute of Education) มหาวิทยาลัยนันยาง
ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ สร้างโอกาสให้นกั การศึกษาไทยได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งการวิจยั การออกแบบหลักสูตร เครือ่ ง
มือและการเรียนรู้ของครู นักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู
โดยให้ผไู้ ด้รบั การสนับสนุนน�ำองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้มาน�ำเสนอแก่ผเู้ กีย่ วข้องในการประชุมศึกษาฟอรัม ครัง้ ที่ 4
“ถึงเวลาปฏิรปู ..ครุศกึ ษา” (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 11 ศึกษาฟอรัม)
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9) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาบริษัทฯ เป็นวิทยากรในงานการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการ
ศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
บริษัทฯ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของบริษัทฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
(School as Learning Community) ทางเลือกใหม่เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน” ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ครั้งที่ 6 “วิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษในศตวรรษที่ 21 : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด SLC ส�ำหรับส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านการศึกษาพิเศษ
10) การสนับสนุนคณะท�ำงานเลขานุการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานด้าน
การศึกษาพิเศษ
บริษทั ฯ สนับสนุนคณะท�ำงาน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการประจ�ำหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษ ได้แก่ มูลนิธสิ ง่ เสริมเด็กปัญญาเลิศ
โดยมูลนิธิฯ ดังกล่าวด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ร่วมจัดการประชุมด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ จ�ำนวน 5 ครั้ง (จัดประชุมสองเดือนต่อครั้ง)
และทางมูลนิธิฯ พร้อมเครือข่ายจ�ำนวน 3 หน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-Host) ในการจัดกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2016 ซึ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษดังกล่าวได้รับ
ความสนใจจากครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจ�ำนวนมาก
11) ศึกษาฟอรัม Suksa Forum ครั้งที่ 4 : ถึงเวลาปฏิรูป...ครุศึกษา ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนการเสวนาที่เรียกว่า “ศึกษาฟอรัม” อันเป็นการพูดคุยของกลุ่มผู้น�ำความคิดทางการ
ศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ร่วมกัน เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์
ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ” โดยร่วมจัดศึกษาฟอรัมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในชื่อ “ถึงเวลาปฏิรูป...ครุศึกษา”
ศึกษาฟอรัมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้เดินทางไป
เข้าร่วมสัมมนานานาชาติที่สหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ คือ อ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ผศ.ดร.ธิดา ทับพันธุ์
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ มาร่วมกันน�ำเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การประชุมนานาชาติ และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการครุศึกษา โดยการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2559
ณ โรงแรมสุโขทัย สาทร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 40 คน รวมทั้งสื่อมวลชนที่น�ำสาระที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
12) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ณ มหาวิทยาครุศาสตร์ปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก ให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ
ครั้งที่ 4 “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” (The Fourth International Conference for School as Learning Community)
ซึ่งจัดโดยเครือข่ายนานาชาติ โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (The International Network for School as Learning
Community) ณ มหาวิทยาครุศาสตร์ปกั กิง่ (Beijing Normal University) กรุงปักกิง่ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม
2559 โดยมีตัวแทนนักวิชาการไทยร่วมขึ้นเวทีเพื่อน�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน”
กรณีศึกษาในประเทศไทยด้วย คือ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ยังมีคณาจารย์อีกหลายท่านเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุตสาโห และผศ.อรรถพล
อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายค�ำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้มาพัฒนาการศึกษาไทย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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Education Communications เป็นกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษา บริษัทฯ
ยังคงด�ำเนินกิจการด้วยแนวทางดังกล่าวด้วยความเชือ่ มัน่ และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะสร้างศักยภาพการแข่งขันทีเ่ หนือ
กว่า และสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษา บริษัทฯ มุ่งหวังว่า ตัวอย่างการด�ำเนินงานเรื่องนี้จะจุดประกายให้ภาคธุรกิจ
อื่นๆ เล็งเห็นความส�ำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้น�ำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของปิโก กรุ๊ป (Pico Eco) มาปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งเน้นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, และ Recycle โดยมาตรการ 3R ที่น�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ มีดังนี้
REDUCE: การลดการใช้ทรัพยากร
- โครงการ “Think before You Print” เพื่อรณรงค์การลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการลดปริมาณการพิมพ์ Email และข้อมูล
ต่างๆ ที่ส่งผ่านทาง Email โดยพนักงานจะมีโลโก้ Pico Eco พร้อมข้อความ “Think before You Print” ใน E-Signature
ของพนักงาน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยพนักงานต้อง
ใส่รหัสส่วนตัวที่เครื่องพิมพ์ก่อน เครื่องพิมพ์จึงจะด�ำเนินการพิมพ์เอกสารออกมา ซึ่งการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าว ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์ จากการพิมพ์โดยไม่ตั้งใจได้เป็นจ�ำนวนมาก
- การส่งเสริมการส่งมอบรายงานแก่ลูกค้า ในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ
ซึ่งได้เริ่มใช้ส�ำหรับการส่งมอบงานแก่ลูกค้ารายใหญ่บางรายแล้ว
- การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในส�ำนักงาน โดยรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน
ในระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายทุกคน
- การรณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะ และการใช้น�้ำอย่างสิ้นเปลือง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษ
ในร้านกาแฟของบริษัทฯ โดยหากพนักงานน�ำภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้ส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ซึ่งท�ำให้ปริมาณขยะ
จากแก้วกระดาษในส�ำนักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีจุดบริการน�้ำดื่มส�ำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานกดเติมน�้ำ
ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติก และน�้ำที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน�้ำ
REUSE: การน�ำทรัพยากรมาใช้ซ�้ำ
- การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ที่สามารถใช้ซ�้ำได้ เช่น การให้
บริการ Pico Dome โดมขนาดใหญ่ส�ำเร็จรูป ที่นอกจากจะสามารถสร้างสรรค์พื้นที่การจัดงานของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว การใช้โดมลักษณะนี้ ยังเป็นการประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้าง และลดปริมาณขยะ
ที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการเสนอแนะและแนะน�ำให้ลูกค้า เน้นการ
ใช้งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้ซ�้ำได้ เพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนของบริษัทและของลูกค้า
- โครงการ “Give Me a Second Chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที่ 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานน�ำกระดาษ
ที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวกลับมาใช้หรือพิมพ์อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะในส�ำนักงาน การส่งเสริมเรื่องการ
ใช้กระดาษสองหน้านั้น พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จ�ำเป็นต้องใช้กระดาษในการท�ำงาน
เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการของแต่ละทีม ซึง่ จะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครือ่ งพิมพ์เอกสาร
เพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัทฯลดลง
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- การบริจาควัสดุต่างๆ จากการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ไปให้หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะ และเกิดการใช้งาน
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคข้าวสารที่ใช้เป็นของตกแต่งในพื้นที่จัดงานให้สถานสงเคราะห์
สุนัข และยังมีการบริจาควัสดุประเภทไม้ไผ่ที่ใช้ในการตกแต่งงานให้มูลนิธิเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การสร้าง
ฝายกั้นน�้ำ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นการรณรงค์ ในองค์กรเท่านั้น ซึ่งความส�ำเร็จของการด�ำเนินนโยบาย ต้องอาศัย
ความเห็นชอบร่วมกันกับลูกค้าด้วย
RECYCLE: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อน�ำกลับมาใช้ ใหม่
การน�ำขยะของบริษัทฯไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1. ขยะที่สามารถน�ำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องลัง และเอกสารที่ย่อยท�ำลาย
2. กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และ
3. ขยะทั่วไป
โดยส�ำหรับขยะในกลุ่มแรก บริษัทฯ จะขายต่อให้ผู้รับเหมาขยะไปแปรรูปต่อไป ส่วนขยะในกลุ่มที่ 2 บริษัทฯ จะรวบรวมไว้
เพื่อส่งมอบต่อให้หน่วยงานน�ำไปย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อไป เช่น น�ำไปท�ำหนังสือเพื่อคนตาบอด เป็นต้น และส�ำหรับ
ขยะทั่วไป บริษัทฯ จะน�ำไปทิ้งท�ำลายตามปกติ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ฯ ถือหลักการด�ำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
ธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเคารพทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการด�ำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการท�ำงาน โดยได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้ง ยังมีการย�้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ ในการท�ำงาน
แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. Accountable โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่เชื่อถือได้ ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. Integrity พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการท�ำทุจริต และ
3. Dignity พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่น โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความเคารพพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณา
คัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการท�ำงานเป็นหลัก โดยมิได้
ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้มีการตั้งร้านขาย
อาหารในบริเวณโรงอาหารของบริษทั ฯ แก่พนักงาน ซึง่ ท�ำให้คนในชุมชนทีส่ นใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทัง้ ยังเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทข้างเคียงด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
on Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum and Special Project ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ
ในกลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการใน
ธุรกิจไมซ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้
ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการท�ำงาน
กระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการท�ำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Life Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มี
คุณภาพ ต้องมาจากคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ หมายถึงคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีการก�ำหนดนโยบายผลตอบแทน
และสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็น
พนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทาน
ให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยบริษทั ฯ ได้จา้ งทีป่ รึกษาด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
คือ นายสมโภชน์ แซ่จึง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน”
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายสมโภชน์ แซ่จึง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้น�ำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายงานดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะ
ของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทีจ่ ะกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงิน รวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
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รายการ
ระหว่างกัน
ในระหว่างปีบริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยทีบ่ ริษทั ฯ ได้คดิ ราคาซือ้ -ขายสินค้าและบริการกับบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน ซึง่ รวมถึงบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดมาตรฐานและขัน้ ตอนในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน โดยก�ำหนดให้การเข้าท�ำรายการของบุคคลที่
อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นรายการที่มีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการก�ำหนดราคา
ที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกันกับการก�ำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป
และตามลักษณะของบริษทั ร่วมลงทุนทีอ่ นุญาตให้ใช้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ ผูบ้ ริหารได้มสี ว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดีในการท�ำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว อาทิ รายได้จากการให้บริการการขายสินค้าแบบลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าแบบ
เครดิตทางการค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ รายการ
ระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบรายการ
ระหว่างกันว่าเป็นลักษณะการค้าปกติ โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินการตามก�ำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการท�ำรายการนั้นๆ
รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ตามเอกสารแนบ 4
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3
ส่วนที่

ฐานะการเงิน
และผลการ
ดำ�เนินงาน

• ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
• การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
• การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

57

ข้อมูล
ทางการเงินที่สำ�คัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559
ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ปี
2557
2558
2559

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร
คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร

สำ�นักงานตรวจสอบบัญชี
บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขทะเบียน ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
3104
ไม่มีเงื่อนไข
8125
ไม่มีเงื่อนไข
8125
ไม่มีเงื่อนไข

สรุปฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

สรุปฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
194
57
56
191
254
293
513
531
542
53
58
58
107
148
141
694
753
759
20
230
275
264
232
277
286
271
316
328
422
438
431

งบการเงินรวม
2557
2558
2559
239
165
192
192
218
302
556
753
707
15
19
17
121
159
150
723
956
901
8
23
245
445
378
247
456
403
292
501
453
431
455
448

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย: ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
216
216
216
101
101
101
17
20
22
62
76
62
25
25
31
422
438
431
422
438
431

งบการเงินรวม
2557
2558
2559
216
216
216
101
101
101
17
20
22
67
88
74
25
25
31
427
450
443
4
5
4
431
455
448

หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในรวมก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
849
1,032
1,221
33
29
16
201
253
251
198
212
221
30
58
35

งบการเงินรวม
2557
2558
2559
972
1,251
1,404
7
9
6
248
351
326
246
275
281
(5)
69
36

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559

งบการเงินรวม
2557
2558
2559

37
(22)
(2)

(40)
(52)
(45)

19
9
(30)

63
(24)
(13)

40
(70)
(39)

78
(16)
(36)

13
181
194

(137)
194
57

(1)
57
56

26
213
239

(69)
235
165

27
165
192

หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ณ วันต้นปี
ณ วันสิ้นปี

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
2557
2558
2559

2.2
8.4
43
5.4
46

1.9
7.8
47
5.5
66

1.9
6.3
58
6.1
60

2.2
8.0
46
5.5
45

1.7
10.2
36
5.8
62

1.8
22.4
16
9.4
39

24
4
7

25
6
13

21
3
8

25
(1)
(1)

28
5
15

23
3
8

4
1.3

8
1.4

5
1.6

(1)
1.3

7
1.5

4
1.5

0.6
1.961
0.139
-

0.7
2.032
0.272
0.20

0.8
2.004
0.164
0.22

0.7
1.981
(0.023)
-

1.1
2.091
0.310
0.20

1.0
2.059
0.161
0.22

* ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
** ข้อมูลทางการเงินของงบการเงินรวม ปี 2558 ที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงย้อนหลัง เนื่องมาจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 และ ข้อ 4
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การวิเคราะห์และ
คำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2559 ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ผู้บริโภคเริ่มมี
ความมั่นใจและมีการใช้จ่ายมากขึ้น ปิโก (ไทยแลนด์) ยังคงมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของ
รายได้เท่ากับร้อยละ 12 ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการส�ำหรับปี 2559 เท่ากับ 1,404 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 1,251 ล้านบาท
ในปีก่อน ธุรกิจที่มีการเติบโตสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ และธุรกิจด้าน
การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกค้าภาครัฐ
และอุตสาหกรรมยานยนต์
ส�ำหรับธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กิจการมีเป้าหมายในการขยายให้กลายเป็น
หนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายได้ของธุรกิจนี้อยู่ที่
ประมาณ 247 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม
ส�ำหรับประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2559 ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 23 ลดลง
จากร้อยละ 28 ในปีก่อน เนื่องจากต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ในภาพรวม บริษัทฯ มีผลประกอบการก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 36 ล้านบาท
ผลงานที่โดดเด่นของบริษทั ฯ ในปี 2559 ได้แก่ การสร้างสรรค์บธู ให้คา่ ยรถยนต์ชนั้ น�ำต่างๆ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล
มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 และในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ต่างๆให้แก่ค่ายรถยนต์ชั้นน�ำ การสร้างสรรค์บูธและนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การจัดสร้างนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 3 ปีกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้ร่วมสร้างสรรค์ โครงการ
ส�ำคัญๆมากมาย อาทิ งาน STARTUP THAILAND 2016 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย งาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการมหิดลแชนแนล
ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการผลิตรายการเกี่ยวกับการศึกษาที่ผสมผสานความบันเทิง
(Edutainment) และการบริหารสถานี และโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology: DLIT) นอกจากนัน้ งาน EDUCA 2016 มหกรรมการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 9
ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ ริเริ่มจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู ได้รับ
ความสนใจเพิม่ ขึน้ จากทัง้ ครู อาจารย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมงานและร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ
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แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

61

การเติบโตของรายได้และรายได้จ�ำแนกตามส่วนงาน
18%

3%

1,404
ล้านบาท

21%

ปี 2559
58%

ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์
ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ

บริษัทฯ มีรายได้มาจาก 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ธุรกิจด้าน
การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ และ
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 153 ล้านบาท โดยธุรกิจที่มีรายได้สูงขึ้นอย่างมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ
ในธุรกิจไมซ์ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ทั้งลูกค้ารายใหม่ และลูกค้าเดิมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณทางการตลาดมากขึ้น
รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์เท่ากับ 818 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของ
รายได้รวม (ปี 2558: ร้อยละ 54) ขยายตัวกว่าร้อยละ 21 หรือประมาณ 141 ล้านบาท โครงการเด่นของบริษัทฯ ในธุรกิจนี้
ได้แก่ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 36 งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 งาน STARTUP
THAILAND 2016 และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�ำปี 2559
รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ เท่ากับ 301 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21 ของรายได้รวม (ปี 2558: ร้อยละ 21) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 41 ล้านบาท โครงการเด่นของบริษัทฯ ในธุรกิจ
นี้ ได้แก่ กิจกรรม roadshow ของบริษัทรถยนต์ชั้นน�ำหลายแห่ง
รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้เท่ากับ 247 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม
(ปี 2558: ร้อยละ 21) ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โครงการเด่นของบริษัทฯ ในธุรกิจนี้ ได้แก่ โครงการการจัดสร้างนิทรรศการ
ถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) และการต่อสัญญาโครงการมหิดล
แชนแนล ปี 4 กับมหาวิทยาลัยมหิดล
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ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ เท่ากับ 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
164
168

ปี 2558
ปี 2559

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ปี 2558
22
ปี 2559
29
ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2558 6
ปี 2559 6
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปี 2558
ปี 2559

83
79

ค่าใช้จ่ายพนักงานจ�ำนวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน 199 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 194 คน ค่าใช้จ่ายพนักงาน
เฉลี่ยต่อคนอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการปรับปรุง
อาคารส�ำนักงานบริษัทฯ ในปีก่อน
ค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน 6 ล้านบาท ตามที่อนุมัติโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น
เท่ากับ 79 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ก�ำไรสุทธิและความสามารถในการท�ำก�ำไร
จากปัจจัยทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ส่งผลให้ต้นทุนในการให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน ประมาณ
ร้อยละ 5 เป็นเท่ากับร้อยละ 23 เมื่อพิจารณารวมกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2
จากปีกอ่ นส่งผลให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิประจ�ำปี 2559 เท่ากับ 36 ล้านบาท โดยมีกำ� ไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.161 บาท อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8 และมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.5 เท่า

ภาพรวมฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 901 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 707 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 150
ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 453 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หนี้สินหมุนเวียนคิดเป็น
ร้อยละ 89 ของหนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 448 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ต่อหุ้นเท่ากับ 2.059 บาท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
16 โดยเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 78 ล้านบาท สุทธิจากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 16 ล้านบาท และ 36 ล้านบาทตามล�ำดับ บริษัทฯ พิจารณาว่าจ�ำนวนเงินสดคงเหลือดังกล่าว
มีความเพียงพอต่อการด�ำเนินกิจการ รวมถึงสามารถใช้ในการลงทุน เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6%

17%

18%

126

201

201

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2559

ล้านบาท

83%

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่น

ล้านบาท

94%

ล้านบาท

10%
1%1%

70%

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จ�ำนวน 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีก่อน ลูกหนี้การค้า
บริษัทอื่นคิดเป็นร้อยละ 94 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีอายุหนี้ไม่เกิน 3 เดือน
บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น ภาษีเงินได้ถูกหัก
ณ ทีจ่ า่ ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของลูกหนีอ้ นื่ โดยบริษทั ฯอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการขอคืนภาษีดงั กล่าวจากกรมสรรพากร

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า เท่ากับมูลค่างานที่เกิดขึ้นและรับรู้ในก�ำไรขาดทุนแล้วจนถึงปัจจุบัน หักด้วยจ�ำนวนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระ เงินรับล่วงหน้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้อง
จากลูกค้าจ�ำนวน 131 ล้านบาท

เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เงินลงทุนมีจ�ำนวนเท่ากับ 17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 9 เนื่องมาจากเงินปันผล
รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เท่ากับ 150 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ด�ำเนินงาน
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพือ่ ตีราคาทีด่ นิ ตามนโยบายการบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ก�ำหนด
ให้ประเมินมูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการด�ำเนินงานทุกๆ 3 ปี โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ดินที่ตีราคาใหม่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2559 มีมูลค่าเท่ากับ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าจ�ำนวน 109 ล้านบาท และต้นทุนค้างจ่ายจ�ำนวน 55 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
164 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างจ่ายประมาณร้อยละ 94 เป็นหนี้สินกับบริษัทอื่น
เจ้าหนี้อื่นมีจ�ำนวน 214 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 20 สาเหตุหลักเนื่องจากการทยอยจ่ายคืนเงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
จากโครงการจัดสร้างนิทรรศการถาวรในพิพธิ ภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ ตามเงือ่ นไขของสัญญาและความคืบหน้าของโครงการ
ส่วนประกอบหลักอื่นๆ ของเจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าบริหารจัดการที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี จ�ำกัด จ�ำนวน 27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน 26 ล้านบาท
ค่าบริหารจัดการค้างจ่าย
ปี 2558
24
ปี 2559
27

เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ปี 2558
40
ปี 2559
26

ค่าใช้จ่ายอื่น

150

ปี 2558

118

ปี 2559

ปี 2558
ปี 2559

51
42

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน คือ ภาระผูกพันที่บริษัทฯ ต้องช�ำระเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
อาทิ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจ�ำนวน 39 ล้านบาท

ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินสูง อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เท่ากับ 1.8 เท่า เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปีก่อน โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวนมาก และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ที่ยังไม่ได้ใช้อีกจ�ำนวน 347 ล้านบาท ด้วยสภาพคล่องดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่มากเพียงพอที่จะลงทุน เข้าซื้อ หรือ
ควบรวมกิจการเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

65

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยค�ำนวณจากส่วนของผลก�ำไรภายหลังจากออกหุ้น
บุริมสิทธิแล้ว เว้นผลก�ำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่ง
แก่หุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ
นอกจากนี้หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อช�ำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับ
หุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 215,624,775 บาท เป็นทุนช�ำระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งแบ่ง
เป็นหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ของบริษัทมีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 215,624,559 หุ้น
เป็นจ�ำนวนเงิน 47,437,403 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 มีนาคม 2559

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

SET
18.55
19.6
3.04

MAI
63.27
3.82
1.24

PICO
22.17
1.73
6.18

จากข้อมูลของ SETTRADE เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และ
อัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ SET และ MAI

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาวะเศรษฐกิจเริ่ม
ฟืน้ ตัว รัฐบาลยังคงออกนโยบายเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และเพิม่ การใช้จา่ ยงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจ
มหภาคของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเช่นกัน
ส�ำหรับธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสือ่ สารองค์ความรูข้ องบริษทั ฯ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่ จากนโยบายการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาไทยของภาครัฐ ประกอบกับบริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีด้านการผลิตดิจิตอลมีเดียและคอนเทนต์
มาสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สือ่ ดิจติ อลมีเดียและคอนเทนต์ตา่ งๆ เกีย่ วกับการสือ่ สารองค์ความรู้ ซึง่ เป็นแนวทางการสือ่ สาร
ที่สอดคล้องกับการเติบโตของโลกในยุคดิจิตอล
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีกลยุทธ์ ในระยะยาวที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจต้นน�้ำ กล่าวคือการเป็นเจ้าของงาน
ซึ่งจะสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือซึ่งมีการให้บริการการสร้างสรรค์งานที่ครบวงจรอยู่แล้ว
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การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษทั ฯหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ� ให้
ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของระบบ
การควบคุมภายในรวมทั้งการกระท�ำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ก�ำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายเชีย ซอง เฮง

กรรมการและประธานกรรมการบริษัท

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

กรรมการและประธานอำ�นวยการ

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อผู้รับมอบอำ�นาจ

ตำ�แหน่ง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชือ่
ของ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ก�ำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายยอง ชุน คอง

กรรมการ

นางสาวเชีย ยวน จวิน

กรรมการ

นายวิริยะ ผลโภค

กรรมการและที่ปรึกษา

นายไชยยศ บุญญากิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายเสริญ วิเทศพงษ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางศศิธร พงศธร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อผู้รับมอบอำ�นาจ

ตำ�แหน่ง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี
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เอกสารแนบ

• เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
• เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
• เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
• เอกสารแนบ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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อายุ
(ปี)
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รายชื่อ

นายเชีย ซอง เฮง

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

นายยอง ชุน คอง

คุณวุฒิการศึกษา

4 พ.ย. 2556 Bachelor’s Degree in Economics,
Leeds University, England

Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program และ
Finance for Non-Finance Directors
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program,
Finance for Non-Finance Directors
และ Role of Chairman Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 ก.ย. 2546 ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

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

วันที่ ได้รับ
แต่งตั้ง
ช่วงเวลา
2546 - ปัจจุบัน

-

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2553 - ปัจจุบัน

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง พีทีอี

4 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

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

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

ตำ�แหน่ง
บริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง

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

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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อายุ
(ปี)

43

63

62

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 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

วันที่ ได้รับ
แต่งตั้ง

-

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี

1 พ.ย. 2551 31 ต.ค. 2558

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ
รองผู้อำ�นวยการ

2546 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556
2540 - 2555

2 ก.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และที่ปรึกษา

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

บจก. ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี

1 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ประวัติการทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

อายุ
(ปี)

62

59

รายชื่อ

นายเสริญ วิเทศพงษ์

นางศศิธร พงศธร

คุณวุฒิการศึกษา

Directors Accreditation Program,
Directors Certification Program,
Financial Institutions Governance
Program และ Corporate Governance
for Capital Market Intermediaries
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

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

วันที่ ได้รับ
แต่งตั้ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอด
ไวเซอรี่
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

7 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
25 ก.พ. 2558 ปัจจุบัน

ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557 กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร
อนุกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์แลนด์แอนด์ เฮ้าส์

บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป

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

บริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

7 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

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

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ผู้อำ�นวยการ

2535 - ปัจจุบัน
17 พ.ย. 2548 ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ช่วงเวลา
2546 - ปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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57

48

50

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
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Directors Accreditation Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

Directors Accreditation Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
29 ส.ค. 2546 ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชานฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 ส.ค. 2546 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

วันที่ ได้รับ
แต่งตั้ง

* ส�ำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”

อายุ
(ปี)

รายชื่อ

-

0.00%

0.00%

สัดส่วน
การถือหุ้น

กรรมการบริหารและ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กิจกรรมทางการตลาด

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท* บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

2546 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
2544 - ปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง
ตำ�แหน่ง
บริษัท
กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและ
โครงการพิเศษ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

/, //

/

/

/

/

/

/

//

//

//

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

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
มัลติดี ไซน์

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
ทีซีบีเอ็น

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
เอฟซีจี

บริษัทย่อย

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

/

-

บจก.
กิจการ
ร่วมค้า
จีเคอี

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
ทเว็นตี้เท็น
มีเดีย

/

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Andrew
บจก.
Bethell
อิงค์เจ็ท
Associates อิมเมสเจส
Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก.
ไอบริก

บริษัทร่วม

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

บจก.
ฟิฟตี้ พลัส
เอเชีย

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

บจก.พีเอ็กซ์ซิสเต็ม

บจก. กิจการร่วมค้า จีเคอี
/

/
/
/

/
/
/

* บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวมในช่วง 3 ปีบัญชีล่าสุด

/ : กรรมการ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

นายสมโภชน์ แซ่จึง

รายชื่อ

อายุ
(ปี)
47

หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ที่เข้าร่วมอบรมในปี 2559 :
- Financial Model 1 Fundamentals of Finance
- Financial Model 2 Feasibility Study
- การเงินที่สำ�คัญสำ�หรับนักบัญชี
- การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน
- งบประมาณเพื่อการวางแผนและ
ทำ�กำ�ไร

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์

Operation Audit and Risk Based
Audit Certification Program
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ส.ค. 2536 31 พ.ค. 2547

วันที่ ได้รับ คุณวุฒิการศึกษา
ช่วงเวลา
แต่งตั้ง
1 ม.ค. 2548 ปริญญาโท
1 ม.ค. 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการสอบบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายใน

ตำ�แหน่ง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน :
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ อ�ำนาจ บทบาท หน้าที่ในส่วนของการ
ตรวจสอบภายใน โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน :
จัดท�ำสรุปทบทวนผลการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และจัดท�ำสรุปความ
ก้าวหน้าของงานตรวจสอบภายใน เพื่อน�ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

การด�ำเนินงานตรวจสอบภายใน :
ประเมินระบบการควบคุมภายในทุกด้าน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการ และจัดท�ำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอ
แนะ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย แผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี :
สอบบัญชี
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการ
ฝ่าย ฝ่ายจัดการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ความเข้าใจใน
การด�ำเนินงาน และสิ่งที่ฝ่ายจัดการต้องการจะเน้นย�้ำ และ
พัฒนากลยุทธ์แผนงานตรวจสอบภายในโดยได้รับอนุมัติจาก
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

บริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบ
คุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และผลการด�ำเนินงานรวม และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 9 ธันวาคม 2559

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5.1
6
7, 24
8, 24
9, 24

192,137,857
320,084
302,237,410
130,762,507
82,031,288
707,489,146

165,416,760
316,627
218,387,857
332,757,150
36,274,143
753,152,537

55,549,005
292,990,320
125,993,869
67,585,630
542,118,824

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

10, 24
11
12
14
25

17,028,414
3,971,951
150,369,426
11,376,842
8,676,677
1,853,419
193,276,729
900,765,875

18,724,521
4,082,151
158,977,714
11,770,086
7,485,160
1,968,246
203,007,878
956,160,415

58,131,047
2,398,800
140,928,839
7,650,400
7,205,396
687,900
217,002,382
759,121,206

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

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
16, 24
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี 17
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

23,000,000
377,711,272
2,050,687
402,761,959

8,000,000
445,196,126
1,988,722
906,510
456,091,358

20,000,000
263,536,184
2,050,687
285,586,871

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

2,898,848
39,439,836
7,843,476
50,182,160
452,944,119

2,642,829
35,779,896
6,879,891
45,302,616
501,393,974

2,898,848
31,403,916
7,843,476
42,146,240
327,733,111

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

17
18
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

19

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 330,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ช�ำระครบแล้ว
หุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช�ำระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

20

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

21,562,478
73,508,189
31,382,564
443,327,790
4,493,966
447,821,756
900,765,875

19,521,517
88,359,201
25,379,270
450,134,547
4,631,894
454,766,441
956,160,415

21,562,478
61,577,155
31,373,903
431,388,095
431,388,095
759,121,206

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

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

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการให้บริการ
24
ต้นทุนการให้บริการ
24
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้เงินปันผล
24
รายได้อื่น
24
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
24
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
25
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

1,403,912,250 1,251,010,116
(1,078,151,371) (900,356,009)
325,760,879 350,654,107
5,925,527
8,731,603
331,686,406 359,385,710
(16,984,539) (16,824,101)
(264,336,292) (258,403,029)
(281,320,831) (275,227,130)
50,365,575 84,158,580
(2,305,935) (1,158,351)
(129,442)
3,378,272
47,930,198 86,378,501
(12,260,237) (17,818,258)
35,669,961 68,560,243

1,220,527,208
(969,281,489)
251,245,719
9,686,527
5,944,528
266,876,774
(17,500,276)
(203,309,499)
(220,809,775)
46,066,999
(1,556,149)
44,510,850
(9,257,028)
35,253,822

1,032,336,137
(779,042,109)
253,294,028
20,013,496
8,934,906
282,242,430
(16,526,383)
(195,259,786)
(211,786,169)
70,456,261
(1,074,297)
69,381,964
(10,898,999)
58,482,965

3,294

2,379

-

-

6,000,000
6,003,294
41,673,255

2,379
68,562,622

6,000,000
6,000,000
41,253,822

58,482,965

34,627,351
1,042,610
35,669,961

66,735,486
1,824,757
68,560,243

35,253,822
35,253,822

58,482,965
58,482,965

40,630,645
1,042,610
41,673,255
0.161
215,294,559

66,737,865
1,824,757
68,562,622
0.310
215,294,559

41,253,822
41,253,822
0.164
215,294,559

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

ส่วนแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

81

82

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

หน่วย : บาท

5,367
3,294
8,661

330,000 215,294,559 101,250,000 19,521,517 88,359,201
- (47,437,402)
- 34,627,351
- 2,040,961 (2,040,961)

330,000 215,294,559 101,250,000 21,562,478

73,508,189

5,367

2,988
2,379
-

88,359,201

330,000 215,294,559 101,250,000 19,521,517

330,000 215,294,559 101,250,000 17,489,717 66,780,427
- (43,124,912)
- 66,735,486
- 2,031,800 (2,031,800)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
เงินปันผลจ่าย
22, 24
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฏหมาย
20
ยอดคงเหลือปลายงวด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ยอดคงเหลือต้นงวด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เงินปันผลจ่าย
22, 24
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฏหมาย
20
ยอดคงเหลือปลายงวด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

31,373,903

25,373,903
6,000,000
-

25,373,903

25,373,903
-

4,631,894 454,766,441

31,382,564 443,327,790

4,493,966 447,821,756

25,379,270 450,134,547 4,631,894 454,766,441
- (47,437,402) (1,180,538) (48,617,940)
6,003,294 40,630,645 1,042,610 41,673,255
-

25,379,270 450,134,547

25,376,891 426,521,594 4,309,640 430,831,234
- (43,124,912) (1,502,503) (44,627,415)
2,379 66,737,865 1,824,757 68,562,622
-

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่า
ก�ำไรสะสม
การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองค์ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ รวมส่วน
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ ได้จัดสรร งบการเงิน จากการ ประกอบอื่น ผู้ถือหุน้ ของ ไม่มีอ�ำนาจ ของผู้ถือหุ้น
ตีราคาที่ดิน ของส่วน
บริษัทใหญ่
ควบคุม
ทุนส�ำรอง
ของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
้
น
ตามกฎหมาย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

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

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

20

22,24

20

22,24

หมายเหตุ

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

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

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ

หน่วย : บาท

19,521,517
19,521,517
2,040,961
21,562,478

75,801,697
75,801,697
(47,437,403)
35,253,822
(2,040,961)
61,577,155

25,373,903
25,373,903
6,000,000
31,373,903

25,373,903
25,373,903
6,000,000
31,373,903

437,571,676
437,571,676
(47,437,403)
41,253,822
431,388,095

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินมูลค่า
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบ
รวมส่วน
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว ยังไม่ ได้จัดสรร จากการ
ตี
ร
าคาที
ด
่
น
ิ
ของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
้
น
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย
101,250,000 17,489,717
62,475,444
25,373,903
25,373,903
422,213,623
- (43,124,912)
(43,124,912)
58,482,965
58,482,965
2,031,800
(2,031,800)
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

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

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

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเลิกกิจการร่วมค้า
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
(ก�ำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
ส่วนแบ่ง(ก�ำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน

47,930,198

86,378,501

44,510,850

69,381,964

3,914,740
33,654,215
2,953,638
351,558
234,185
(654,569)
128
(52,617)
-

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

2,729,486
26,971,291
2,953,638
131,927
(654,569)
21
(52,617)
(9,686,527)

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

129,442
2,305,935

(3,378,272)
1,158,351

1,556,149

1,074,297

90,766,853

119,714,945

68,459,649

76,400,812

(3,457)
(4,023)
(78,013,651) (14,992,864)
199,041,005 (264,356,702)
(45,757,145) 20,132,532
114,827
(526,952)

(46,000,536) (52,230,044)
54,982,975 (117,022,816)
(31,080,054) 22,970,580
(672,500)
-

(64,038,527) 211,148,421
(254,800)
(449,608)
101,855,105 70,665,749

(9,854,775)
(235,200)
35,599,559

54,928,263
(129,759)
(15,082,964)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

(2,305,935) (1,158,351) (1,556,149) (1,074,297)
15,305,611
126,765 13,462,786
(36,369,409) (29,722,604) (28,378,673) (23,416,629)
78,485,372 39,911,559 19,127,523 (39,573,890)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

(15,697,755) (68,186,257) (10,228,111) (65,706,962)
(2,167,115) (3,255,632) (1,396,840) (1,814,753)
654,579
107,067
654,579
48,037
65,815
247,100
- (4,999,800)
(189,800)
(247,100)
- 20,180,163 20,598,906
1,566,665
949,999
(15,767,611) (70,384,823) 9,209,791 (51,874,572)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

5.1

15,000,000
(2,382,017)
(47,437,403)
(1,180,538)
(35,999,958)
26,717,803
3,294
26,721,097
165,416,760
192,137,857

8,000,000 20,000,000
(2,378,002) (2,382,017) (2,378,002)
(43,124,912) (47,437,403) (43,124,912)
(1,502,302)
(39,005,216) (29,819,420) (45,502,914)
(69,478,480) (1,482,106) (136,951,376)
2,379
(69,476,101) (1,482,106) (136,951,376)
234,892,861 57,031,111 193,982,487
165,416,760 55,549,005 57,031,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

1. การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย และที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่จัดตั้งบริษัท
วันที่ 27 มีนาคม 2535

ประเภทธุรกิจ
ออกแบบ และตกแต่งคูหาแสดง
สินค้า ร้านแสดงสินค้า และชั้นวาง
แสดงสินค้าตลอดจนตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์สวนสนุกและสวนรับรอง
ลูกค้า

ที่ตั้ง
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 ให้เช่าอุปกรณ์และจัดสร้างคูหา
มาตรฐานในการแสดงสินค้า

บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ำกัด

วันที่ 12 มีนาคม 2539

บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด

วันที่ 19 เมษายน 2538

บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ รายการเคเบิ้ลทีวี
รายการทีวีผ่านดาวเทียม
รายการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต
ทางด้านการศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ รายการเคเบิ้ลทีวี
รายการทีวีผ่านดาวเทียม
รายการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต
ทางด้านการศึกษา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เผยแพร่สื่อการศึกษา

บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด

Andrew Bethell Associates
Limited
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด*

วันที่ 16 มีนาคม 2553

จัดกิจกรรมทางการตลาด ให้บริการ
ในกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับ
ลูกค้า
ออกแบบและตกแต่งคูหาแสดง
สินค้าและงานออกแบบภายใน

ออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์รวมถึงออกแบบ
และจัด นิทรรศการทุกประเภท
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
1st Floor Bristol & West House,
100 Crossbrook Street,
Cheshunt, Herts EN8 8JJ
18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด* วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์รวมถึงออกแบบ
และจัดนิทรรศการทุกประเภท
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

* บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า
จีเคอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่บัดนั้น (ดูรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 10)
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

1. การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) คือ Pico Art International Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ บริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547
2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรือ่ ง ก�ำหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินเว้นแต่จะได้เปิด
เผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมได้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกันดังต่อไปนี้
ประเทศที่
จดทะเบียน

สกุลเงิน

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
5,000,000

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
99.99

ไทย

บาท

5,000,000

5,000,000

98.99

98.99

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
2559
2558

อัตราร้อยละของ
การถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัทย่อยทางตรง

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

บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและมีการควบคุมอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานของกิจการ
บริษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม (ต่อ)
ข) บริษทั น�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันทีบ่ ริษทั มีอำ� นาจในการควบคุม
บริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันได้จดั ท�ำขึน้ โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัท
ง) งบการเงินของบริษทั ย่อยซึง่ จัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส�ำหรับปีส�ำหรับรายการที่เป็นรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน” ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญ เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท
และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2.3 บริษัทได้จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกันและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
2.4 งบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้เป็น
งบการเงินที่จัดท�ำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย และยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้น โดยมี
ยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นจ�ำนวนประมาณ 0.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
บริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ
ฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อก�ำหนดให้กิจการจัดกลุ่มรายการที่แสดงอยู่ใน “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน
หรือในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนก็ได้

88

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
การน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ส่งผลให้บริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการรับรู้รายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทันทีในก�ำไรขาดทุน เป็นการรับรูท้ นั ทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ไม่มีการรับรู้รายการก�ำไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั และในรอบระยะเวลาทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบัญชีส�ำหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�ำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�ำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้
มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึง
แม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญนีส้ ง่ ผลให้ฝา่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการทบทวนว่าบริษทั และบริษทั ย่อยมีอำ� นาจควบคุม
ในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�ำงบการเงินรวมบ้าง
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้
ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดให้กจิ การทีล่ งทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับ
ผูล้ งทุนรายอืน่ ในกิจการนัน้ หรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผูล้ งทุนรายอืน่ ในกิจการทีถ่ กู ลงทุนนัน้ แล้วให้ถอื ว่ากิจการ
นัน้ เป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนัน้ กิจการต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการก�ำหนดประเภทของการร่วมการงาน
นั้นว่าเป็น การด�ำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้
เหมาะสมประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�ำเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
การน�ำมาตรฐานข้างต้นมาใช้ทำ� ให้บริษทั ต้องเปลีย่ นวิธีในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าจากวิธบี นั ทึกตามสัดส่วนมา
เป็นวิธีส่วนได้เสีย บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน
บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ
หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ กิจการจะต้องวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมนัน้ ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนีแ้ ละใช้วธิ เี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไปในการรับรูผ้ ลกระทบจากการเริม่ ใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบตั ทิ างบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
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เรื่อง

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
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เรื่อง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ ก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่ และปฏิสมั พันธ์
ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ

ผู้บริหารคาดว่าจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ และถือ
ปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริหารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่
มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
2.7 ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการ
ทีค่ วบคุมร่วมกัน ต้องอาศัยดุลยพินจิ ในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ
วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว
3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ มีดังนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการ ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จค�ำนวณโดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนงานที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการท�ำงานตามสัญญา
บริษัทรับรู้รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ ณ วันที่เปิดงานแสดง
รายได้จากการให้บริการด้านการสื่อสารองค์ความรู้ รับรู้รายได้ตามงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า และแสดงยอดสุทธิกับรายการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากบริษัทย่อย
รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อประกาศจ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับ
มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญก�ำหนดขึน้ โดยประมาณจากจ�ำนวนหนีท้ คี่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์
ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละราย
3.5 ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ แสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชีสำ� หรับบริการอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่บริการด้านงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ
จะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการเมื่อได้ให้บริการตามสัญญาที่ท�ำไว้กับลูกค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชีสำ� หรับการจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ จะรับรูเ้ ป็นต้นทุนการ
ให้บริการ ณ วันที่เปิดงานแสดง
3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่นที่รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่รวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุน
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประเมินมูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการด�ำเนินงานทุกๆ 3 ปี โดยใช้ ผู้ประเมินราคาอิสระ
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูจ้ ำ� นวนสะสมไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้บญั ชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” กรณีการตีมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ซึ่งเคยตีมูลค่าลดลงและรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนใน
อดีต บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่ในก�ำไรขาดทุนไม่เกินจ�ำนวนที่เคยรับรู้ในอดีตดังกล่าว
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปยังก�ำไรขาดทุนเฉพาะส่วนที่เกินส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของสินทรัพย์
นั้นซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นในอดีต
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
6 - 20 ปี
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
3 - 5 ปี
อื่นๆ
3 - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในก�ำไรขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริษทั และบริษทั ย่อยตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ น
ก�ำไรขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
3.8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 3 - 10 ปี
3.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั และบริษทั ย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทั
และบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท
และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย
3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการ
เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนก�ำหนด เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะ
การเงินเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุน
3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่น หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในก�ำไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธี
การตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อน ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.13 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนด
ระยะเวลา
บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานจะรับรู้
ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและ
บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั และบริษทั ย่อย
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย ต้องอาศัยดุลยพินจิ
ในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ�ำนวน
สินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นปี รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว
การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
3.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ �ำคัญ (ต่อ)
3.17 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
3.18 ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่หลังจากหักเงินปันผล
หุ้นบุริมสิทธิเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายหรือประกาศจ่ายแล้ว ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างปี
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญในระหว่างงวดปัจจุบัน เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมา
ถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ลดลง
หนี้สินรวม ลดลง

(2,277,052)
(2,277,052)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
งบการเงินรวม

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภทที่มีระยะเวลา
ครบก�ำหนด 3 เดือนหรือน้อยกว่า และเงินลงทุนชั่วคราวที่มีระยะเวลาครบก�ำหนด 3 เดือนหรือน้อยกว่า แต่ไม่รวมเงินฝาก
สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

192,137,857
192,137,857

165,416,760
165,416,760

55,549,005
55,549,005

57,031,111
57,031,111

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร และเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา
ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
หัก ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดเพื่อซื้อ
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการเช่าซื้อ
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป

งบการเงินรวม
2559
2558
3,810,837
11,895,112
17,152,821
63,357,614

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,275,498
11,895,112
12,448,241
57,902,101

(17,864,870)
(2,700,000)
398,788

(11,624,951)
(2,700,000)
398,788

(71,441,889)
3,810,837

(67,521,715)
2,275,498

5.3 ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดินยกมา
มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดินยกไป

งบการเงินรวม
2559
2558
31,717,379
31,717,379
7,500,000
39,217,379
31,717,379

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
31,717,379
31,717,379
7,500,000
39,217,379
31,717,379

6. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ดังนี้

เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
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งบการเงินรวม
2559
2558
320,084
316,627

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนี้การค้า

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

12,859,743
193,756,073
206,615,816
(5,243,000)
201,372,816

21,663,016 25,516,268 68,513,584
109,150,089 177,796,793 92,44 7,618
130,813,105 203,313,061 160,961,202
(5,243,000) (5,243,000) (5,243,000)
125,570,105 198,070,061 155,718,202

ลูกหนี้สินทรัพย์

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
รวมลูกหนี้สินทรัพย์

-

-

-

182,617
182,617

42,666
4,389,672
3,829,323
62,759,660
8,124,725
21,718,548
100,864,594
302,237,410

41,095
3,670,240
9,397,092
56,942,099
11,461,649
11,305,577
92,817,752
218,387,857

5,436,075
3,502,199
2,126,299
9,019,862
53,520,200
6,508,855
14,806,769
94,920,259
292,990,320

7,517,257
2,823,924
4,378,493
19,513,497
49,561,989
7,199,253
6,611,637
97,606,050
253,506,869

ลูกหนี้อื่น

- ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินทดรองจ่าย
- เงินปันผลค้างรับ
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
- อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

7.2 บริษัทมีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
ระหว่าง 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

8,512,417

13,615,606

21,168,942

60,466,174

1,975,726
171,600
2,200,000
12,859,743

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

1,975,726
171,600
2,200,000
25,516,268

3,333,860
1,074,000
1,439,550
2,200,000
68,513,584
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
7.2 บริษัทมีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

บริษัทอื่น

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

132,609,093

90,522,966

128,921,902

75,995,403

34,886,970 12,956,123 24,139,247 10,781,215
19,362,400
428,000 19,362,400
428,000
1,524,366
5,373,244
5,243,000
5,373,244
5,243,000
193,756,073 109,150,089 177,796,793 92,447,618
(5,243,000) (5,243,000) (5,243,000) (5,243,000)
188,513,073 103,907,089 172,553,793 87,204,618
201,372,816 125,570,105 198,070,061 155,718,202

8. เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- บริษัทอื่น
รวม

3,270,206
127,492,301
130,762,507

2,276,566
330,480,584
332,757,150

3,270,206
122,723,663
125,993,869

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

9. ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเกี่ยวกับ กิจกรรมทางการตลาด งานแสดงสินค้า
นิทรรศการและพิพธิ ภัณฑ์ ธุรกิจด้านการสือ่ สารองค์ความรู้ และอืน่ ๆ ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- บริษัทอื่น
รวม

100

52,100
81,979,188
82,031,288

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

17,663,758
49,921,872
67,585,630

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

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด *

ออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์รวมถึงออกแบบและจัด
นิทรรศการทุกประเภทและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ให้เช่าอุปกรณ์และจัดสร้างคูหา
มาตรฐานในการแสดงสินค้า
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ำกัด
จัดกิจกรรมทางการตลาด ให้บริการ
ในกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับลูกค้า
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
ออกแบบตกแต่งคูหาแสดงสินค้า
และงานออกแบบภายใน
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ รายการเคเบิ้ลทีวี รายการทีวีผ่าน
ดาวเทียม รายการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตทาง
ด้านการศึกษา
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
ผลิต รับจ้างผลิตและเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ รายการเคเบิ้ลทีวี รายการทีวีผ่าน
ดาวเทียม รายการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตทาง
ด้านการศึกษา
Andrew Bethell Associates Limited เผยแพร่สื่อการศึกษา

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด

บริษัทย่อยทางตรง

ชื่อบริษัท

10,000,000 10,000,000

3,000,000

บาท

บาท

บาท

5,000,000

100

4,000,000

บาท

ปอนด์
สเตอร์ลิง

10,000,000 10,000,000

บาท

5,000,000

100

3,000,000

4,000,000

11,000,000 11,000,000

บาท

สกุลเงิน

ทุนช�ำระแล้ว
2559
2558

99.99

75.00

99.99

99.99

59.99

99.99

90.00

99.99

75.00

99.99

99.99

59.99

99.99

90.00

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2559
2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2559
2558

4,999,800

971,000

2,999,700

9,999,700

2,520,000

4,999,800

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
2559
2558

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามงบการเงินรวม และเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(หมายเหตุข้อ 24) มีดังนี้
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

ออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์รวมถึงออกแบบและ
จัดนิทรรศการทุกประเภทและ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทธุรกิจ

15,000,000 15,000,000
2,000,000
2,300,000

บาท
บาท
บาท

2,300,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

บาท

6,000,000

5,000,000

6,000,000

5,000,000

บาท

บาท

สกุลเงิน

ทุนช�ำระแล้ว
2559
2558

40.00

22.50

45.00

40.00

22.22

98.99

-

809,531

5,174,923

-

40.00

-

6,749,700

1,999,800

3,922,033

-

-

6,749,700

1,999,800

3,922,033

-

818,946
832,474
920,000
920,000
17,028,414 18,724,521 58,131,047 58,131,047

9,339,956

-

2,968,573

5,583,518

-

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2559
2558

22.50 10,225,014

45.00

40.00

22.22

98.99

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2559 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2559
2558

* เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการซื้อเงินลงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยเป็น
การลงทุนใน หุ้นสามัญจ�ำนวน 49,998 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 4,999,800 บาท และจากการเข้าลงทุนดังกล่าว ท�ำให้บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558

บริษัทร่วมทางตรง
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย จ�ำกัด รับจ้างออกแบบและพิมพ์ป้าย
โฆษณา
บริษัท ไอบริก จ�ำกัด
รับจัดงานแสดงสินค้า ออกแบบ
และโฆษณา
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ำกัด
รับจัดงานแสดงสินค้า
ทางการตลาด ออแกไนเซอร์ สิ่งพิมพ์
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
สื่อ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ออแกไนเซอร์ สิ่งพิมพ์สื่อ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บริษัทร่วมทางอ้อม
(ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด)
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
ให้เช่าเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก
ออกแบบพิพิธภัณฑ์
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด *

(ถือหุ้นโดย บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด)

บริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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1,100,000

บาท
บาท

บาท

ออกแบบและตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์รวมถึงออกแบบและ
จัดนิทรรศการทุกประเภทและ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
-

1,000,000
1,100,000

5,000,000
5,000,000

12,000,000

18.98

12.73

4.23
19.73

19.99

-

16.00
12.73

4.23
19.73

19.99

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2559 2558

189,800
5,273,746
(1,161,795)
(140,000)
3,971,951

140,000

1,265,384
1,279,762

2,398,800

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

160,000
140,000

1,265,384
1,279,762

2,398,800

งบการเงินรวม
วิธีราคาทุน
2559
2558

2,398,800
2,398,800

-

-

2,398,800

2,398,800
2,398,800

-

-

2,398,800

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2559
2558

* เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนา เอ็กซิบิท แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี่ จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้ เลิกกิจการ โดยได้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทและช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และขณะนี้อยู่ในช่วงด�ำเนินการช�ำระบัญชี ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ลานนา เอ็กซิบิท แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี่ จ�ำกัด ทั้งจ�ำนวน
** เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท ยูเท็กซ์ เหนือ จ�ำกัด ได้หยุดด�ำเนินกิจการ บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ยูเท็กซ์ เหนือ จ�ำกัด ทั้งจ�ำนวน
*** เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กิจการร่วมค้า เอ็มอีที จ�ำกัด โดยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,898 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 189,800 บาท

1,000,000

5,000,000
5,000,000

บาท
บาท

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ออกแบบ และตกแต่งคูหา
แสดงสินค้า ร้านแสดงสินค้า
และชั้นวางแสดงสินค้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้า

12,000,000

บาท

สกุลเงิน

ทุนช�ำระแล้ว
2559
2558

บริการและประสานงาน

ประเภทธุรกิจ

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - บริษัท ยูเท็กซ์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ค่าเผื่อการด้อยค่า - บริษัท ยูเท็กซ์ เหนือ จ�ำกัด **
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

บริษัท ยูเท็กซ์ เหนือ จ�ำกัด **
(ถือหุ้นโดย บริษัท มัลติ ดี ไซน์ จ�ำกัด)
บริษัท กิจการร่วมค้า เอ็มอีที จ�ำกัด ***

บริษัทอื่น
บริษัท เอเซีย เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทอื่นทางอ้อม
(ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด)
บริษัท ยูเท็กซ์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ลานนา เอ็กซิบิท แอนด์ อีเวนท์
เอเจนซี่ จ�ำกัด*

ชื่อบริษัท

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีดังนี้

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
2558

เพิ่มขึ้น

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

7,500,000
20,350
2,700,000
3,256,369
3,467,867
4,009
574,099
2,885,511
20,408,205

(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)
158,977,714

(10,656)
(10,397,037)
(3,082,809)
(2,054,160)
(5,914,281)
(6,998)
(1,486,561)
(8,236,853)
(31,189,355)
2,173,000

งบการเงินรวม
จ�ำหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2559

(2,349,000)
(1,533,885)
(1,645,900)
(5,528,785)

1,800,000
1,800,000

15,782,621
39,217,379
445,025
727,602
123,362,720
20,438,842
19,626,638
40,543,360
3,043,353
14,983,240
73,308,586
351,479,366

2,348,999
1,533,828
1,645,820
5,528,647
-

(445,024)
(727,595)
- (65,062,085)
- (14,386,807)
- (14,983,271)
- (32,990,495)
(3,036,089)
- (11,654,198)
- (58,197,376)
- (201,482,940)
(1,800,000)
373,000
150,369,426

ราคาทุนและราคาที่ตี ใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

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

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จ�ำหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

ราคาทุนและราคาที่ตี ใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
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
2,729,470
3,083,319
2,494,519
1,198,846
9,959,730

(6,542,987)
(402,306)
(2,340,893)
(575,335)
(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

(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

(143,602)
(6,255,512)
(3,055,600)
(1,927,237)
(4,621,339)
(38,001)
(414,484)
(8,983,118)
(25,438,893)
51,526,485

6,081,973
71,705
2,340,847
225,970
575,324
9,295,819
-

(66,329,575)

(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)
158,977,714

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

2559
2558

31,189,355
25,438,893

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจ�ำนวนแต่ยังใช้งานอยู่

2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

139,189,987
73,246,118
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
พฤศจิกายน
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ตุลาคม
2559

ราคาทุนและราคาที่ตี ใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

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

7,500,000
20,350
2,700,000
3,074,974
2,676,588
501,990
16,473,902

2,349,000)
(1,011,546)
(304,817)
(3,665,363)

1,800,000
1,800,000

15,782,621
39,217,379
445,025
727,602
119,688,249
19,815,843
17,146,625
31,879,428
217,936
13,290,220
23,012,131
281,223,059

(445,024)
(716,939)
(50,990,590)
(13,101,670)
(11,851,430)
(21,244,098)
(210,017)
(9,555,179)
(10,877,844)
(118,992,791)
147,621,729

(10,656)
(10,397,037)
(3,018,293)
(1,937,552)
(4,818,018)
(4,660)
(802,940)
(4,350,604)
(25,339,760)
2,173,000

2,348,999
1,011,527
304,805
3,665,331
-

(445,024)
(727,595)
(61,387,627)
(13,770,964)
(12,777,455)
(25,757,311)
(214,677)
(10,358,119)
(15,228,448)
- (140,667,220)
(1,800,000)
373,000
140,928,839

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ตุลาคม
2558

ราคาทุนและราคาที่ตี ใหม่

ที่ดิน - ราคาทุน
ที่ดิน - มูลค่าเพิ่มจากการตีราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมราคาทุนและราคาที่ตีใหม่

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

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

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

(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

6,081,973
71,705
2,340,847
8,494,525
-

(66,329,575)

(445,024)
(716,939)
(50,990,590)
(13,101,670)
(11,851,430)
(21,244,098)
(210,017)
(9,555,179)
(10,877,844)
(118,992,791)
147,621,729

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงจากการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครื่องจักร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
อุปกรณ์ด�ำเนินงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

2559
2558

25,339,760
19,435,609

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจ�ำนวนแต่ยังใช้งานอยู่

2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

98,976,739
39,446,860
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13. การตีราคาสินทรัพย์
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2537 บริษัทได้มีการตีราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัทได้บันทึกส่วนเพิ่ม
จากการตีราคาที่ดินไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ซึ่งแสดงเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อมาที่ดินดังกล่าว
ได้ตีราคาใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยบริษัทได้บันทึกมูลค่าส่วนที่ลดลงจากการตีราคา
ใหม่ จ�ำนวน 5.3 ล้านบาท หักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัทได้บันทึกส่วนเพิ่มจาก
การตีราคาที่ดินอีกจ�ำนวน 18.7 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัทได้บันทึกส่วนเพิ่มจาก
การตีราคาที่ดินอีกจ�ำนวน 1.3 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน
บริษัทได้บันทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินอีกจ�ำนวน 2.5 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ดินดังกล่าวได้มีการตีราคาใหม่อีกครั้งโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน
บริษัทได้บันทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินอีกจ�ำนวน 7.5 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าว
14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ลดลง โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน 2558

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2559

23,653,490
23,653,490

1,851,615
1,851,615

-

-

25,505,105
25,505,105

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

(2,464,859)
(2,464,859)
220,000

-

-

(14,348,263)
(14,348,263)
220,000
11,376,842

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ลดลง โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน 2557

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2558

20,660,957
20,660,957

2,086,733
2,086,733

-

905,800
905,800

23,653,490
23,653,490

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

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

(247,500)

(3,750,000)

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

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

2559
2558

2,464,859
2,241,126

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจ�ำนวนแต่ยังใช้งานอยู่

2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

3,490,458
2,025,020
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง โอนเข้า (ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2559

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน

17,010,006
17,010,006

1,081,340
1,081,340

-

-

18,091,346
18,091,346

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

(1,631,531)
(1,631,531)
220,000

-

-

(10,660,946)
(10,660,946)
220,000
7,650,400

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต่อ)
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
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�ำหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

2559
2558

1,631,531
1,433,868

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมทั้งจ�ำนวนแต่ยังใช้งานอยู่

2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

2,575,772
1,332,009

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้ใช้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558

งบการเงินรวม
วงเงิน
วงเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงิน
วงเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้

370
355

337
337

347
347

317
337

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 วงเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดีประเภทเงินเบิก
เกินบัญชี (MOR) ลบร้อยละ 1.50 ถึง 0.00 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (MLR)
ลบร้อยละ 1.75 ถึง 0.00 ต่อปี ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสัญญาค�้ำประกันการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยส�ำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ในประเทศ รวมจ�ำนวน 53 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- อื่นๆ
ต้นทุนค้างจ่าย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
- เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 24)
- เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
- เงินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
- ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
- อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

6,178,531
102,411,300

6,514,358
127,106,755

13,320,843
94,808,387

10,776,636
102,894,853

4,100,221
51,262,999
163,953,051

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

6,698,477
47,644,895
162,472,602

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

27,424,820
25,538,788
118,498,598
7,842,011
15,508,367
18,945,637
213,758,221
377,711,272

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

27,424,820
220,000
21,442,435
16,688,036
509,345
7,515,042
13,633,829
13,630,075
101,063,582
263,536,184

24,149,127
235,000
31,241,527
24,259,346
937,500
13,979,491
10,238,928
15,504,572
120,545,491
275,301,946

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายส�ำหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดังนี้
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

งบการเงินรวม
2559
2558
11,521,885
14,429,886
(5,946,283)
(8,103,311)
5,575,602
6,326,575

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,521,885
14,429,886
(5,946,283)
(8,103,311)
5,575,602
6,326,575

2,275,474
2,281,975
771,890
5,329,339
(379,804)
4,949,535
(2,050,687)
2,898,848

2,275,474
2,281,975
771,890
5,329,339
(379,804)
4,949,535
(2,050,687)
2,898,848

2,241,231
2,813,429
5,054,660
(423,109)
4,631,551
(1,988,722)
2,642,829

2,241,231
2,813,429
5,054,660
(423,109)
4,631,551
(1,988,722)
2,642,829
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17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
บริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินและบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่าซื้อยานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ
โดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 ปี
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงาน เมื่อออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น แสดงได้ดังนี้
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2559
2558
34,026,508
30,765,546
2,541,436
2,353,116
1,035,811
907,846
37,603,755
34,026,508

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2559
2558
1,753,388
1,862,913
274,591
275,587
62,902
64,495
(254,800)
(449,607)
1,836,081
1,753,388

รวม
2559
2558
35,779,896 32,628,459
2,816,027 2,628,703
1,098,713
972,341
(254,800)
(449,607)
39,439,836 35,779,896

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2559
2558
27,615,394
25,300,470
1,742,612
1,620,216
785,485
694,708
30,143,491
27,615,394

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
2559
2558
2559
2558
1,294,236
1,218,579 28,909,630 26,519,049
160,941
163,820 1,903,553
1,784,036
40,448
41,596
825,933
736,304
(235,200)
(129,759)
(235,200)
(129,759)
1,260,425
1,294,236 31,403,916 28,909,630

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นแสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
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งบการเงินรวม
2559
2558
2,816,027
2,628,703
1,098,713
972,341
3,914,740
3,601,044

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,903,553
1,784,036
825,933
736,304
2,729,486
2,520,340

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial technique) มีดังนี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 6.0-8.0
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ร้อยละ 0.0-20.0
อัตราการเสียชีวิต (ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)
ร้อยละ 100
เกษียณอายุ
60 ปี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(2,907,391)
3,412,715
3,816,144
(3,283,085)
(2,764,188)
3,286,632

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(1,983,010)
2,325,516
2,653,858
(2,290,247)
(1,850,721)
2,197,999

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
1,330,583
1,250,576
11,907
20,630
1,342,490
1,271,206

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
865,029
813,917
1,918
5,076
866,947
818,993

19. ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยค�ำนวณจากส่วนของผลก�ำไรภายหลังจากออกหุ้น
บุริมสิทธิแล้ว เว้นผลก�ำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่ง
แก่หุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ
นอกจากนี้หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อช�ำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้น
สามัญในอัตราเท่ากัน

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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20. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได้
21. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
22. เงินปันผลจ่าย
22.1 เงินปันผลจ่ายของบริษัท
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ของบริษัทมีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 215,624,559 หุ้น
เป็นจ�ำนวนเงิน 47,437,403 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา
หุ้นละ 0.20 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 43,124,912 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
22.2 เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�ำเนินการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 63.64 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 110,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม
7,000,400 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทย่อย
จะด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) มีมติให้ดำ� เนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 30 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 40,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทย่อยจะด�ำเนินการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 20 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทย่อยจะด�ำเนินการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�ำเนินการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 136.50 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 110,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม
15,015,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทย่อย
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 31 มกราคม 2559
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22. เงินปันผลจ่าย (ต่อ)
22.2 เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย (ต่อ)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 40 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท ให้
แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 66.70 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 30,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,001,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
23. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีทเี่ ป็นส่วนของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 ค�ำนวณได้ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

34,627,351
215,294,559
0.161

66,735,486
215,294,559
0.310

35,253,822
215,294,559
0.164

58,482,965
215,294,559
0.272

24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินดังกล่าวได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมี
กรรมการร่วมกัน ดังนัน้ งบการเงินนีจ้ ะแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ ตกลงกันระหว่างบริษทั กับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท
ลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 7)
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.
Beijing Pico Exhibition Management Co., Ltd.
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ความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน

งบการเงินรวม
2559
2558
395,600
1,899,112
1,224,080
3,881,826
1,338,599

5,326,200
1,056,790
1,209,100
518,510
1,050,618
10,301,798
-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
395,600
1,899,112
1,224,080
3,881,826
1,338,599

5,326,200
1,056,790
1,209,100
518,510
1,050,618
10,301,798
-
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24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

Pico International (M) Sdn Bhd
Shanghai Pico Exhibition Management Co., Ltd.
Total Brand Activation Hongkong Ltd.
Total Brand Activation Pte Ltd. (Singapore)
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ำกัด

บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม

ลูกหนี้สินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 7)
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 7)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไอบริก จ�ำกัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเซีย จ�ำกัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า (ดูหมายเหตุข้อ 8)
Pico International (Dubai) LLC
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
Pico International LLC
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก
กิจการร่วมค้า
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
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บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

278,600
583,106
32,500
1,026,320
2,200,000
12,859,743

2,200,000
21,663,016

278,600
583,106
32,500
1,026,320
12,656,525
2,200,000
25,516,268

46,850,568
2,200,000
68,513,584

-

-

23,406
19,260
42,666

21,193
19,260
642
41,095

139,175
128,400
237,647
2,812,136
2,060,001
16,050
23,406
19,260
5,436,075

156,088
236,477
3,155,556
3,876,521
1,284
50,236
21,193
19,260
642
7,517,257

33,430
5,000
-

337,500

33,430
5,000
-

3,035,845
-

3,231,776
3,270,206

1,939,066
2,276,566

3,231,776
3,270,206

3,231,776
6,267,621

13,050
39,050
52,100

28,008
5,550
33,558

7,539,338
1,371,263
8,356,757
344,300
13,050
39,050
17,663,758

9,369,125
2,032,464
8,356,757
344,300
28,008
5,550
20,136,204

182,617
182,617

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ค้างรับเงินปันผล
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ กิจการร่วมค้า (ดูหมายเหตุข้อ 10)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
บริษัทย่อย
Andrew Bethell Associates Limited
บริษัทย่อย
บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไอบริก จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ำกัด
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก
กิจการร่วมค้า

-

-

6,300,042
1,999,940
719,880
9,019,862

13,512,818
3,999,880
2,000,800
19,513,498

5,174,923
809,531
10,225,014
-

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

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
6,749,700

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
6,749,700

818,946
17,028,414

832,474
18,724,521

920,000
58,131,047

920,000
58,131,047

เจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 16)
Pico Art International Pte Ltd.
Pico IES Group Limited
Pico International (HK) Ltd.
Shanghai Exhibition Management Co., Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

1,675,245
1,868,640
2,634,646
6,178,531

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

1,675,245
5,645,502
1,968,800
1,396,650
2,634,646
13,320,843

749,497
2,550
28,369
3,385,480
3,081,600
954,791
2,574,349
10,776,636

ต้นทุนค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 16)
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

1,132,834
2,967,387
4,100,221

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

1,858,020
745,000
1,128,070
2,967,387
6,698,477

18,000
1,140,000
208,085
2,455,693
3,821,778

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 16)
Pico Art International Pte Ltd.
ผู้ถือหุ้นใหญ่
Pico Global Services Limited
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 16)
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า (ดูหมายเหตุข้อ 16)
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด

27,366,194
58,626
27,424,820

24,099,261
45,586
4,280
24,149,127

27,366,194
58,626
27,424,820

24,099,261
45,586
4,280
24,149,127

บริษัทย่อย

-

-

220,000
220,000

235,000
235,000

บริษัทย่อยทางอ้อม

-

-

16,688,036
16,688,036

24,259,346
24,259,346

รายการค้าที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
และ 2558 มีดังนี้
ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

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 LLC.
Pico International (LA) Inc.
Pico International Exhibition Services Limited
Beijing Pico Exhibition Management Co., Ltd.
Pico Hochiminh City Ltd.
PT Pico TBA Ltd.
Pico Global Services Limited
Shanghai Pico Exhibition Management Co., Ltd.
Total Brand Activation Hongkong Ltd.
Total Brand Activation Pte Ltd. (Singapore)
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม
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งบการเงินรวม
2559
2558
404,650
2,460,265
260,374
897
1,792,900
509,206
3,884,884
564,129
57,944
8,411
1,235,738
13,321
544,959
136,916
2,672,225
250,000
14,796,819

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

6,347,383
404,650 6,347,383
3,909,528 2,460,265 3,909,528
260,374
12,497,230
897 12,497,230
1,782,900 1,792,900 1,782,900
477,570
509,206
477,570
7,354,191 3,884,884
982,019
564,129
1,098,696
57,944 1,098,696
8,411
357,771 1,235,738
357,771
65,620
65,620
420,403
13,321
420,403
1,526,168
544,959
136,916
- 2,672,225
- 47,439,555 101,306,873
35,837,460 61,986,374 129,245,993

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

666,665
666,665

499,999
499,999

6,300,042
719,880
1,999,940
666,665
9,686,527

13,512,817
3,999,880
2,000,800
499,999
20,013,496

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

-

-

388,800
338,400
727,200

388,800
338,400
727,200

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

รายได้เงินปันผล
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รายได้อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
รายได้อื่น
Pico International Ltd.
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท นอกซ์ บางกอก จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีบีเอ็น จ�ำกัด
บริษัท เอฟซีจี จ�ำกัด
บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไอบริก จ�ำกัด

บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

113,400
216,000
329,400

46,729
113,400
216,000
376,129

40,320
120,000
627,600
1,857,000
388,800
180,000
113,400
216,000
3,543,120

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

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
Pico Australia Pty Ltd.
Pico International LLC
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

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

1,834,253
578,697
3,848,594
6,189
265,907
1,478,367
52,398
125,844
10,887,644
14,934,532
34,012,425

750,435
2,746,281
35,504
164,831
28,440
2,799,849
1,825,691
9,391,134
11,333,781
29,075,946

1,834,253
578,697
3,848,594
6,189
265,907
1,478,367
52,398
125,844
13,627,943
8,895,425
8,598,893
14,934,532
54,247,042

750,435
2,746,281
35,504
164,831
28,440
2,799,849
1,825,691
9,030,975
7,600,575
5,786,994
11,333,781
42,103,356
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24. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

ต้นทุนการให้บริการ - ค่าธรรมเนียมการจัดการ
Pico Art International Pte Ltd.

ผู้ถือหุ้นใหญ่

27,694,699

23,544,551

27,694,699

23,544,551

ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินปันผลจ่าย
Pico Art International Pte Ltd.
กรรมการ

กรรมการ

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมการ

18,975,041
11,955,493
30,930,534

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

18,975,041
11,955,493
30,930,534

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย

-

-

1,673,000
1,673,000

1,530,000
1,530,000

567,047
564,870
8,000
1,139,917

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

567,047
564,870
8,000
1,139,917

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Pico Art International Pte Ltd.
ผู้ถือหุ้นใหญ่
Pico Global Services Limited
บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทร่วม
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

38,472,367 36,409,913 22,679,816 22,407,762
1,342,490 1,271,206
866,947
818,993
39,814,857 37,681,119 23,546,763 23,226,755

รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการก�ำหนดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว โดยวิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติธุรกิจ
ก) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ท�ำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารงานกับบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง สัญญามีผลบังคับ
ใช้เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กับบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จ�ำกัด

ค่าธรรมเนียมต่อเดือน (บาท)
32,400
28,200

ข) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 บริษัทได้ท�ำสัญญารับบริการและสัญญาสิทธิทางปัญญารวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง กับผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Pico Art International Pte Ltd. บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญา
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ขั้นต้นโดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกเลิก
สัญญา
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25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

13,988,169

18,748,316

10,825,749

12,290,220

(1,727,932)
12,260,237

(930,058)
17,818,258

(1,568,721)
9,257,028

(1,391,221)
10,898,999

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ ในก�ำไรขาดทุน

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

47,930,198

86,378,501

44,510,850

69,381,964

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท
20%
ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 9,586,040
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(25,888)
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
เงินปันผลรับที่ไม่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณเป็นรายได้
(14,657)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
2,260,391
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
(426,356)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ใช้
อื่นๆ
880,707
รวม
2,700,085
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุน
12,260,237

20%
17,275,700
(699,463)

20%
8,902,170
-

20%
13,876,393
-

(195,130)
1,421,421
(1,040,945)
814,207
242,468
1,242,021
17,818,258

(1,937,305)
1,767,503
(69,344)
594,005
354,858
9,257,028

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

20.62%

20.80%

15.71%

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
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25. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร และ ต่อเติมอาคาร
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและส�ำรองหนี้สินอื่น
รวม

63,964
735,435
7,752,064
125,214
8,676,677

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

63,964
735,435
6,280,783
125,214
7,205,396

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

7,843,476
7,843,476

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

7,843,476
7,843,476

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และ ต่อเติมอาคาร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม

26. ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่น�ำมารวมใน
งบการเงินรวมค�ำนวณจากก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิในงบการเงินของบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558
ได้สอบทานโดยผู้บริหาร แต่ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ส่วนแบ่งผลก�ำไร (ขาดทุน) ดังกล่าว ซึ่งเมื่อคิดเป็น
ร้อยละของก�ำไรสุทธิรวมของบริษัทแล้วมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

อัตราการถือหุ้นร้อยละ
2559

2558

ร้อยละ
ของก�ำไรสุทธิรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
บริษัทร่วมทางตรง

บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไอบริก จ�ำกัด
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ำกัด

22.22
40.00
45.00

22.22
40.00
45.00

(1.18)
(6.24)
-

0.13
(0.55)
-

40.00

40.00

(0.04)

(0.04)

22.50

22.50

5.16

4.96

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โครงการ เอ - เซเว่น ปิโก
บริษัทร่วมทางอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ�ำกัด)

บริษัท ยู - เร้นท์ จ�ำกัด
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27. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังนี้

2559
2558

งบการเงินรวม
5,233,196
4,657,557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,724,398
3,311,642

28. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทและบริษัทย่อย
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสีย่ งนี้โดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
การกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั และ
บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการค้า
กับกิจการในต่างประเทศซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อย
เชือ่ ว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย เนือ่ งจากรายการค้าดังกล่าวมีจำ� นวนเงินที่
ไม่เป็นสาระส�ำคัญ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น
ที่มีดอกเบี้ย เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่
เปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากรายการดังกล่าวมีจ�ำนวน
เงินที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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28. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
28.2 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินทีก่ จิ การมีสทิ ธิเรียกร้องจากลูกค้า แสดงราคาตาม
บัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี และหนี้สินระยะยาว แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณ
29. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการของบริษัท
และบริษัทย่อย
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั และบริษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของธุรกิจ บริษทั และ
บริษทั ย่อยมีสว่ นงานทีร่ ายงานทัง้ สิน้ ห้าส่วนงานหลักคือ ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาด
ธุรกิจนิทรรศการถาวรและพิพิธภัณฑ์ ธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้ และธุรกิจรับจัดงาน และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
หลักในประเทศไทย
ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558
มีดังต่อไปนี้

124

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

29. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีดังนี้
ประเภทรายได้

หน่วย : บาท

งานแสดงสินค้า กิจกรรม
และนิทรรศการ ทางการตลาด

นิทรรศการ
ถาวรและ
พิพิธภัณฑ์

ธุรกิจด้าน
การสื่อสาร
องค์ความรู้

ธุรกิจ
รับจัดงาน

อื่นๆ

รวม

รายได้จากการให้บริการ
809,559,679 300,606,064
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้
809,559,679 300,606,064
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิรวม
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส่วนงาน
53,520,835
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม

170,088,238
-

76,618,910
-

8,704,930
-

38,334,429
5,925,527

1,403,912,250
5,925,527

170,088,238

76,618,910

8,704,930

-

-

-

(129,442)
(129,442)
44,130,514 1,409,708,335
47,930,198
(12,260,237)
35,669,961
(1,042,610)
34,627,351
53,520,835
297,958,531
351,479,366
(201,109,940)
150,369,426
750,396,449
900,765,875

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีดังนี้
ประเภทรายได้

งานแสดงสินค้า กิจกรรม
นิทรรศการ
และนิทรรศการ ทางการตลาด ถาวรและ
พิพิธภัณฑ์

หน่วย : บาท
ธุรกิจด้าน
การสื่อสาร
องค์ความรู้

รายได้จากการให้บริการ
667,196,109 259,362,835 198,974,564 69,568,288
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้
667,196,109 259,362,835 198,974,564 69,568,288
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิรวม
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส่วนงาน
50,320,815
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

ธุรกิจ
รับจัดงาน

อื่นๆ

รวม

9,792,615
-

46,115,705
8,731,603

1,251,010,116
8,731,603

9,792,615

3,378,272
58,225,580

3,378,272
1,263,119,991
86,378,501
(17,818,258)
68,560,243
(1,824,757)
66,735,486
50,320,815
284,479,131
334,799,946
(175,822,232)
158,977,714
797,182,701
956,160,415

-
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29. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีดังนี้
ประเภทรายได้

รายได้จากการให้บริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม

งานแสดงสินค้า กิจกรรม
และนิทรรศการ ทางการตลาด

746,140,577
746,140,577

300,325,691
300,325,691

หน่วย : บาท
นิทรรศการ
ถาวรและ
พิพิธภัณฑ์

ธุรกิจด้าน
การสื่อสาร
องค์ความรู้

130,697,501
130,697,501

-

ธุรกิจ
รับจัดงาน

8,704,930
8,704,930

อื่นๆ

34,658,509 1,220,527,208
9,686,527
9,686,527
5,944,528
5,944,528
50,289,564 1,236,158,263
44,510,850
(9,257,028)
35,253,822
281,596,059
281,596,059
(140,667,220)
140,928,839
618,192,367
759,121,206

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีดังนี้
ประเภทรายได้

รายได้จากการให้บริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม
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งานแสดงสินค้า กิจกรรม
และนิทรรศการ ทางการตลาด

554,786,693
554,786,693

252,262,541
252,262,541

รวม

หน่วย : บาท
นิทรรศการ
ธุรกิจ
ถาวรและ ด้านการสื่อสาร
พิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้

ธุรกิจ
รับจัดงาน

172,618,457
172,618,457

9,792,616
9,792,616

-

อื่นๆ

รวม

42,875,830
20,013,496
8,934,906
71,824,232

1,032,336,137
20,013,496
8,934,906
1,061,284,539
69,381,964
(10,898,999)
58,482,965
266,614,522
266,614,522
(118,992,793)
147,621,729
605,672,965
753,294,694

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559
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30 - 90

30 - 90
30 - 90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

-

30 - 90
30 - 90

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

30 - 90

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

1,230
47,836
49,066
6,865
6,865
311
311
106,550
6,500
113,050

538
538
29,200
21,611
50,811

29
29
65,870
16,927
82,797

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายช�ำระ
ดอลลาร์ ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์
(วัน)
สหรัฐ
อังกฤษ
สิงคโปร์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สินทรัพย์และหนี้สิน

48
48
40,821
7,765
48,586

5,050
5,050
12,865
12,865

ดอลลาร์
ฮ่องกง

-

5,598
5,598
2,128
245,250
247,378
593
27,000
27,593

7,334
7,334
7,000
7,000

งบการเงินรวม
ริงกิต
ยูโร
มาเลเซีย

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

20,067
20,067
-

หยวน

545,400
545,400
-

7,000
7,000
-

เยน

-

5,726,000
5,726,000
-

วอน

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

693,021
1,663,200
2,356,221
1,916,776
760,554
2,677,330

รวม
บาท

30. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ในรูปเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายบริหารความเสี่ยงส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่มีสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากรายการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
ท�ำในสกุลเงินบาท ทั้งนี้การท�ำรายการเงินตราต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�ำคัญ มีดังนี้
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2559

30-90
30-90

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

30-90

30-90
30-90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

30-90

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

1,230
47,836
49,066
6,865
6,865
311
311
2,265
6,500
8,765

357
357
29,200
21,611
50,811

24
24
65,870
16,927
82,797

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายช�ำระ
ดอลลาร์ ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์
(วัน)
สหรัฐ
อังกฤษ
สิงคโปร์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สินทรัพย์และหนี้สิน

48
48
40,821
7,765
48,586

5,050
5,050
12,865
12,865

ดอลลาร์
ฮ่องกง

-

5,598
5,598
2,128
245,250
247,378
593
27,000
27,593

7,165
7,165
7,000
7,000

งบการเงินรวม
ริงกิต
ยูโร
มาเลเซีย

30. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ในรูปเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

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

15,996
15,996
-

หยวน

545,400
545,400
-

7,000
7,000
-

เยน

-

5,726,000
5,726,000
-

วอน

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

657,548
1,663,200
2,320,748
1,916,776
760,554
2,677,330

รวม
บาท

31. การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อค�้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 258.27 ล้านบาท และ 266.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ
32. สัญญาที่ส�ำคัญ
32.1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินงานเป็นที่ปรึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์ โดยมีการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ-เซเว่น
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 6 : 4 ผลก�ำไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจะ
ถูกแบ่งในอัตราส่วนเดียวกัน
32.2 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เอ-เซเว่น ปิโก ได้วางหนังสือ
ค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวนเงิน 1.70 ล้านบาท ในการปฏิบัติตามสัญญา ต่อผู้ว่าจ้าง หนังสือค�้ำประกัน
ดังกล่าวมีเงินฝากธนาคารของกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 1.70 ล้านบาท เป็นหลักประกัน
32.3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างชิ้นงาน
นิทรรศการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตัง้ กับองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,061 ล้านบาท
ส�ำหรับระยะเวลาโครงการ 3 ปี
33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
33.1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่างานระหว่างก่อสร้างและเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 0.51 ล้านบาท
33.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
5,454,640
3,926,718
8,167,148
4,061,400
13,621,788
7,988,118

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,802,522
1,912,470
4,115,132
3,960,000
6,917,654
5,872,470

33.3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทมีคดีความเป็นจ�ำเลยในศาลแรงงาน คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ บริษัทไม่ได้บันทึก
ประมาณการหนี้สินในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ศาลแรงงาน
พิพากษาให้บริษัท ช�ำระเงินจ�ำนวน 2.62 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มีนาคม
2551 ซึ่งบริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว ต่อมาบริษัทฯ และโจทก์ต่างได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลฎีกาได้มคี ำ� พิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของศาลแรงงานข้างต้น โดยให้บริษทั ช�ำระค่าชดเชย
พร้อมด้วยดอกเบี้ยดังกล่าวภายใน 15 วัน ซึ่งบริษัทได้ช�ำระเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)
33.4 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริษัท มีคดีความที่ศาลแพ่งพระโขนงในฐานะจ�ำเลย คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ
ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ศาลได้มีค�ำพิพากษาให้บริษัทช�ำระเงินจ�ำนวน 0.81 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งบริษัท ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม ต่อมา
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีค�ำพิพากษา
ลดจ�ำนวนเงินที่บริษัทต้องช�ำระเป็น 0.68 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน
2554 ซึ่งบริษัท ได้ยื่นคัดค้านค�ำพิพากษาต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ศาลฎีกามีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี โดยให้บริษัทช�ำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทได้
ช�ำระเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
34. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
1,073,066,266
895,127,915
129,570,689
127,505,869
38,472,367
36,409,913
6,000,000
6,000,000
33,654,215
27,684,895
78,708,664
82,985,975

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
969,281,489
779,042,109
97,999,571
94,011,939
22,679,816
22,407,762
6,000,000
6,000,000
26,971,291
20,869,477
67,159,097
68,496,990

35. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร
และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผู้จัดการ หรือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าระดับบริหาร
รายที่สี่ทุกรายและให้หมายรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำหรับปีเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมมีจ�ำนวน 38 ล้านบาท และ
36 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
36. การอนุมัติ ให้ออกงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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