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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจในการดาํเนินงานของบริษทั 
 วิสยัทศัน์ :  เติบโตไปดว้ยกนั 
 เป็นบริษทัท่ีเติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณาไปดว้ยกนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 พนัธกิจ :  ทรัพยสิ์นลํ้าค่าท่ีสุดของบริษทั คือ พนกังานของเรา 
 - พรสวรรคข์องพนกังานคือ ความสามารถในการรังสรรคง์านท่ีมีคุณค่ายิง่ใหญ่ใหลู้กคา้ 
 - ผลงานท่ีบริษทัผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม 

- คุณค่าของงานปรากฎอยูใ่นผลงานท่ีบริษทัผลิตข้ึนมาซ่ึงคุณค่าเหล่าน้ี นาํพาใหทุ้กภาคส่วน
เติบโตไปดว้ยกนั 
- ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล ต่อตา้นทุจริตคอร์รับชัน่ มีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และสงัคม 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
บริษทัเร่ิมตน้ธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นบริษทัโฆษณา ในช่ือ “บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิ

เอทส์ จาํกดั” ผูก่้อตั้ง คือ นายประกิต อภิสารธนรักษ ์เม่ือปี 2521  ต่อมาไดร่้วมทุนกบั Foote, Cone & 
Belding International Corp. (FCB) บริษทัโฆษณาใหญ่อนัดบั 3 ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น และจดัตั้ง
บริษทัใหม่ช่ือ บริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี จาํกดั ในปี พ.ศ.2529 เปล่ียนเป็นบริษทัมหาชนในปี 2535 
 และบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์“SET” ปี 2536  

ในปี 2542 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก บริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี จาํกดั (มหาชน) เป็น 
บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจเป็น 
1. ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน  
2. ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ใหค้าํแนะนาํปรึกษาและบริการ งานบญัชีและการเงิน

และใหบ้ริการงานอ่ืน ๆ แก่บริษทัในกลุ่มและบริษทัอ่ืน 
3. วางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท 

 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นผูท้าํงานรับจา้งผลิตงานโฆษณาและงานโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
มกราคม 2557 อนุมติัลงทุนใน Prakit Advertising Co.,Ltd.(Myanmar) เงินลงทุน USD 22,500.00 หรือ 

90% ของทุนจดทะเบียน 
มีนาคม 2557 อนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพือ่บริหารการเงินวงเงินไม่เกิน 79,460,000 บาท โดยบริษทั

จะซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 5,800,000 หุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 9.67 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 60,000,000 หุน้ 

เมษายน 2557 เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่ม IPG Group (FCB) ไดข้าย
หุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัจาํนวน 14,800,000 หุน้ หรือร้อยละ 24.67 ใหก้บันิติบุคคล/บุคคล
อ่ืน ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ใหม่รายใดซ้ือหุน้เกิน 5% ของทุนจดทะเบียน 

 กาํหนดระยะเวลาในการขายหุน้ท่ีซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 
2559 โดยขายหุน้ท่ีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรกฎาคม 2557 บริษทัเปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย ์จากเดิม P-FCB เป็น PRAKIT 
ตุลาคม 2557 อนุมติัใหบ้ริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เขา้ลงทุนในบริษทั แบงค์

คอก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
กรกฎาคม 2558 1. อนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั 

“การแพทย”์ จาํนวน 7,500 หุน้  และหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,992,500 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท โดยซ้ือในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งเท่ากบั 100.-บาทต่อหุน้ 
รวมเป็นหุน้ท่ีซ้ือทั้งหมด 3,000,000 หุน้ หรือ 300 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.41 ของทุน
จดทะเบียนของ “การแพทย”์ เม่ือการเพ่ิมทุนเสร็จแลว้ 

 2. อนุมติัใหข้ายท่ีดินจาํนวน 7 แปลง เน้ือท่ีรวม 3 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา ท่ีซอยสุขมุวิท 
62 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ใหก้บับริษทั การแพทย ์
สุขมุวิท 62 จาํกดั ในราคารวม 250.3 ลา้นบาท 

พฤศจิกายน 2559 อนุมติัตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนและลดทุนจดทะเบียนหุน้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 5,045,200 หุน้ 
ภายหลงัการลดทุนบริษทัมีทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 54,954,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท เป็นจาํนวน 54,954,800 บาท 

1.3  โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั  
  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มประกอบธุรกิจโฆษณาประชาสมัพนัธ์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง

และการพฒันาทางการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใหบ้ริการลูกคา้จึงตอ้งการผูช้าํนาญการ
เฉพาะดา้น เพือ่ใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุดในทุกดา้น บริษทัจึงมีนโยบายแบ่งการดาํเนินงานตาม
ประเภทของงาน และตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของบุคลากรของบริษทัในกลุ่ม 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
ธุรกิจโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงและการพฒันาทางการส่ือสารมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใหบ้ริการลูกคา้จึงตอ้งการผูช้าํนาญการเฉพาะดา้น เพือ่ใหลู้กคา้ได้
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ประโยชน์สูงสุดในทุกดา้น บริษทัจึงมีนโยบายแบ่งการดาํเนินงานตามประเภทของงาน และตามความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นของบุคลากรของบริษทัในกลุ่ม 

1. การวางแผนกลยทุธดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท งานดา้นน้ี
ตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ในการวางแผนส่ือโฆษณา ซ่ึงบริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัในกลุ่มทั้งหมด 
และบริษทัอ่ืน บริษทัจะเป็นตวักลางในการซ้ือส่ือทุกประเภท เพื่อจะไดต้น้ทุนส่ือโฆษณาท่ีดีท่ีสุด 
สาํหรับลูกคา้ทุกราย 

2. รับจา้งผลิตงานโฆษณา ผูผ้ลิตงานโฆษณาคือ ผูส้ร้างสรรคง์านโฆษณาทุกรูปแบบโดยแผนก
วางแผนกลยทุธ (Strategic Planning) และแผนกสร้างสรรคง์าน (Creative)  จะเป็นแผนกหลกัในการคิด
งานซ่ึงบริษทัยอ่ย จะเป็นบริษทัท่ีผลิตงานดา้นน้ี นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีแผนกบริหารงานลูกคา้เพื่อ
ประสานงานระหวา่งแผนกสร้างสรรคง์านโฆษณา แผนกวางแผนกลยทุธ นายหนา้ตวัแทนส่ือโฆษณา 
และลูกคา้เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และประสบผลสาํเร็จ 

3. งานบริการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง งานประเภทน้ีจะเป็นการบริการจดักิจกรรม
ทางการตลาดแบบพิเศษ เพือ่ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการใหผู้บ้ริโภคของลูกคา้มี
ประสบการณ์โดยตรง และช่วยในการตดัสินใจไดดี้ข้ึน การจดักิจกรรมประเภทน้ีมีหลากหลายประเภท 
เช่น งานเปิดตวัสินคา้ จดันิทรรศการ การจดัโรดโชว ์(Roadshow) แจกของตวัอยา่ง เป็นตน้ 

งานประเภทน้ีตอ้งการทีมงานท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น สามารถจดักิจกรรมในช่วงระยะเวลาท่ี
มีจาํกดั และตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ เน่ืองจากจะมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีอาจทาํใหกิ้จกรรมนั้น ๆ ไม่
ประสบความสาํเร็จได ้ 

4. งานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสมัพนัธ์ งานประเภทน้ีตอ้งมีทีมงานท่ีสามารถเขา้ถึงฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของส่ือต่าง ๆ เพราะเป็นงานท่ีตอ้งทาํประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวต่าง ๆ ของลูกคา้ใหผู้บ้ริโภค
ทราบเช่น การเชิญนกัข่าวเพือ่ร่วมงานแถลงข่าวของลูกคา้ (Public Relation) การส่งข่าวใหส่ื้อต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกคา้  

5. งานโฆษณาในอินโดจีน บริษทัท่ีอยูใ่นแต่ละประเทศจะเป็นผูใ้หบ้ริการงานโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ทุกประเภท โดยร่วมมือกบับริษทัทอ้งถ่ินท่ีชาํนาญเฉพาะดา้น 

 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ดงัน้ี 

1. บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั    บริษทัถือหุน้  99.993% 
2. บริษทั มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัถือหุน้  99.965% 
3. Prakit/FCB (Cambodia) Ltd.    บริษทัถือหุน้  80% 
4. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar) บริษทัถือหุน้  70% 
5. บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัถือหุน้   49% 
6. บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั   บริษทัถือหุน้  35.41% 
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 นอกจากน้ีบริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัไดถื้อหุน้ 42% ใน บริษทั 
แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  
 
 

 
 
 

99.993%  99.965%         49%       80%  90%   
  

                            
           
42%                                                                                                   35.41% 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด ผูถื้อหุ้นอีกร้อยละ 51 คือ นางสาวภาวิณี                   

อภิสารธนรักษ์ และ นายอนุชา อภิสารธนรักษ์  ซ่ึงเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท ไดเร็คท ์
เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

2. Prakit/FCB (Cambodia) Co.,Ltd. ผูถื้อหุน้อีกร้อยละ 20 คือ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นคนไทย 2 ท่าน ถือหุน้ร้อยละ 
10 ทั้งสองท่านไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

3. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar) ผูถื้อหุน้อีกร้อยละ 30 คือคนไทย 1 ท่าน ซ่ึงไม่ได้
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

4. บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ผูถื้อหุน้อีกร้อยละ 58 คือ 
 นายอภิรักษ ์อภิสารธนรักษ ์(กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ร้อยละ  8 
 นางธนพร บุญยัง่ยนื     ร้อยละ  15 
 นางภณิตา ชยัชนะวิชชกิจ     ร้อยละ 10 
 นายรัฐรงค ์ศรีเลิศ     ร้อยละ 25 

 
นางธนพร บุญยัง่ยนื นางภณิตา ชยัชนะวชิชกิจ และนายรัฐรงค ์ศรีเลิศ ทั้ง 3 ท่าน ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
 

บริษทั ประกิต แอด
เวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 

บริษทั มาร์เกต็ต้ิง 
ไดร์ว เวริลดไ์วด์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ไดเร็คท ์
เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

Prakit/FCB 
(Cambodia) Ltd. 

Vietnam 
Representative office บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ 

แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  

Prakit  Advertising Co., 
Ltd.  

 (Myanmar) 

บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ
62 จาํกดั 
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5. บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั ผูถื้อหุน้อีกร้อยละ 64.59% คือ 
 บมจ.สหยเูน่ียน      ร้อยละ 47.21 
 นายประกิต อภิสารธนรักษ ์    ร้อยละ 2.25 
 นายแพทยป์ระพนัธ์ อภิสารธนรักษ ์   ร้อยละ 0.12 
 บริษทัไทย 1 บริษทั และคนไทย 3 คน ไม่ไดเ้ป็นบุคคล 

ท่ีเก่ียวโยงหรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั รวมกนั                ร้อยละ 15.01 
 

*นายประกิต อภิสารธนรักษ ์ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทั 
**นายแพทยป์ระพนัธ์ อภิสารธนรักษ ์เป็นนอ้งชายนายประกิต อภิสารธนรักษ ์
 

 
 
 
 
 

                            
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ปี 2558-2560 ตามงบการเงินรวม 

สายผลติภณัฑ์  ดําเนินการโดย  %การถือหุ้น ปี 2560 
รายได้ ‘000 

%  ปี 2559 
รายได้ ‘000 

%  ปี 2558 
รายได้ ‘000 

% 

1.รายได้จากการวางแผนสื่อ
โฆษณาและนายหน้าตวัแทนซือ้
สื่อโฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง 
บริษัทยอ่ยอื่น ๆ  

- 
99.99 

 

101,219 

54,164 

1,677 

19.64 

10.51 

0.32 

81,511 

54,167 

2,422 

20.20 

13.42 

0.61 

100,497 

60,152 

392 

20.62 

12.34 

0.08 

      157,060  30.47  138,150  34.23  161,041  33.04 

2.รายได้จากการรับจ้างผลติงาน
โฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง 
บริษัทยอ่ยอื่น ๆ 

- 
99.99 

91,146 

209,997 

11,234 

17.68 

40.74 

2.18 

90,451 

100,944 

8,553 

22.41 

25.01 

2.12 

66,621 

91,730 

2,127 

13.67 

18.81 

0.44 

      312,377  60.60  199,948  49.54  160,478  32.92 

3.รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกบังานประชาสมัพนัธ์
และงานโฆษณาตอ่
กลุม่เป้าหมายโดยตรง 

บจก.มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) 

 
99.96 

 

 
11,125 

 
2.16 

 
29,446 

 
7.30 

 
47,288 

 
9.70 

      11,125  2.16  29,446  7.30  47,288  9.70 

4.รายได้จากการลงทนุและอื่น ๆ   บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง 
บริษัทยอ่ยอื่น ๆ 

- 
99.99 

 

22,003 

12,404 

466 

4.27 

2.41 

0.09 

26,767 

7,818 

1,450 

6.63 

1.94 

0.36 

12,100 

2,718 

307 

2.48 

0.56 

0.06 

   34,873  6.77  36,035  8.93  15,125  3.10 

5. รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

บมจ.ประกิตโฮลดิง้ส์ - ‐ 
 

‐  ‐  ‐  103,538  21.24 

รวม   515,435  100.00 

 

403,579 

 

100.00 

 

487,470 

 

100.00   
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2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑบ์ริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ก. บริการวางแผนกลยทุธดา้นส่ือโฆษณา และเป็นนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
ใหบ้ริการแนะนาํวางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณา และเป็นนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา แผนก

ส่ือโฆษณาจะเป็นผูศึ้กษาผลิตภณัฑข์องลูกคา้ และวางแผนการซ้ือส่ือโฆษณาเพ่ือให้ไดป้ระสิทธิผลตาม
แผนท่ีวางไว ้ เม่ือลูกคา้อนุมติัแผนการซ้ือส่ือโฆษณาแลว้แผนกส่ือโฆษณาจะเป็นตวัแทนในการติดต่อ
กบัเจา้ของส่ือต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ ทีวีดิจิตอล ผูผ้ลิตรายการ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ป้ายโฆษณา    
และส่ืออ่ืน ๆ เพื่อซ้ือเวลาสาํหรับเผยแพร่งานโฆษณาของลูกคา้ รายไดข้องบริษทัคือค่านายหนา้จากการ
เป็นตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา 
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 บริษทัเป็นบริษทัท่ีให้บริการวางแผนกลยุทธ์ดา้นส่ือโฆษณาและเป็นนายหน้าตวัแทนซ้ือส่ือ
โฆษณาระดบักลางในอุตสาหกรรมน้ี ส่ือโฆษณาหลกัท่ีลูกคา้ซ้ือจะเป็นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ่ึงอตัรา
ค่าโฆษณาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีลูกคา้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ บริษทัจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์อนัดีกับคู่คา้ 
เพื่อใหไ้ดอ้ตัราค่าโฆษณาท่ีลูกคา้พอใจ 
 นอกจากน้ีส่ือโฆษณาใหม่ ๆ โดยเฉพาะส่ือโฆษณาทางออนไลน์เร่ิมมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทาํให้ลูกคา้เร่ิมใชส่ื้อโฆษณาออนไลน์เพิ่มข้ึน ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์จึงตอ้ง
ปรับการวางแผนส่ือโฆษณาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ข. รับจา้งผลิตงานโฆษณาทุกประเภท 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 รับจา้งผลิตงานโฆษณาทุกประเภทไดแ้ก่ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ การผลิตโฆษณา
ทางส่ือส่ิงพิมพทุ์กประเภท การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือออนไลน์  
และผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ืออ่ืน ๆ  
 บริษทัสร้างสรรคง์านโฆษณา เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัมี
แผนกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตงานโฆษณาดงัน้ี 
 แผนกวางแผนกลยทุธ์ 
 ทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและ/หรือบริการของผูบ้ริโภคท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของลูกคา้ ตลอดจนการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขบวนการตดัสินใจ เพื่อ
นาํมาประกอบการพิจารณาและวางกลยุทธ์ในแผนการส่ือสารทางการตลาดให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ีเรามี 5 
ขั้นตอนในการทาํงานเร่ิมตน้ดว้ย การเรียนรู้ ตามมาดว้ยการทาํความเขา้ใจ จุดประกายแนวความคิด หยัง่
ถึงและตกแต่งแนวความคิดใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคและทา้ยท่ีสุดคือ การทาํใหค้วามคิดนั้นเจริญงอกงามออกมา
เป็นผลงานท่ีดีใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
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 แผนกสร้างสรรคง์านโฆษณา 
 ทีมงานสร้างสรรคง์านโฆษณาจะเร่ิมคิดและสร้างสรรคช้ิ์นงานโฆษณา จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนก
วางแผนกลยทุธ์ และนาํเสนอแนวทางโฆษณาท่ีหลากหลายเพื่อให้ลูกคา้พิจารณา ลูกคา้จะเลือกผลงานท่ี
คิดวา่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพฒันาต่อไปเป็นช้ินงานท่ีสมบูรณ์ 
 การตลาดและการแข่งขัน 

การเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณาจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ถา้เศรษฐกิจดีลูกคา้ก็มีงบ
โฆษณาสูง ธุรกิจโฆษณาก็จะเจริญเติบโต แต่ถา้เศรษฐกิจไม่ดี ลูกคา้จะลดงบประมาณโฆษณา ซ่ึงจะ
กระทบต่อธุรกิจโฆษณา บริษทัจึงตอ้งเสนอแผนงานโฆษณาแบบครบวงจรเพ่ือนําเสนอลูกคา้ โดย
แผนงานนั้นตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัแผนการตลาดของลูกคา้ เพื่อจะไดป้ระสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

นอกจากน้ีภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโฆษณานั้นค่อนขา้งรุนแรง มีการลดค่าบริการเพื่อใหไ้ดง้าน
จากลูกคา้ ฉะนั้นการผลิตงานโฆษณาท่ีดีให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ประสบความสําเร็จจึงเป็นแรงจูงใจ
อยา่งหน่ึงท่ีทาํใหลู้กคา้ยงัคงใชบ้ริการของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ของ
บริษทั เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมและตอ้งขยายฐานลูกคา้ใหม่  

ช่องทางการไดลู้กคา้ใหม่ของบริษทั มีดงัน้ี 
1) แข่งขนัเสนอผลงานเพ่ือคดัเลือก 

บริษทัโฆษณาจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอผลงานให้กบัลูกคา้คร้ังละหลาย ๆ บริษทั บริษทัแต่ละ
แห่งจะทาํแผนการส่ือสารทางการตลาดเสนอใหลู้กคา้ หากเป็นท่ีพอใจก็จะไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูผ้ลิตงานโฆษณาและวางแผนงานโฆษณาใหก้บัลูกคา้นั้น ๆ  

2) การแนะนาํของลูกคา้ตลอดจนสมัพนัธภาพส่วนตวัของผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจงานโฆษณามานานกวา่ 20 ปี มีผลงานโฆษณาเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง
ประกอบกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีความรู้ ความสามารถและมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
บุคลากรในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เป็นอยา่งดี จึงมีส่วนเสริมใหฐ้านลูกคา้กวา้งข้ึน 

3) ติดต่อลูกคา้เป้าหมาย 
บริษทัจะติดต่อไปยงัลูกคา้เป้าหมายเพื่อขอนาํเสนอประวติั บริการและผลงานของบริษทั เพื่อให้
ลูกคา้เป้าหมายพิจารณา ถา้ได้รับความสนใจก็จะเร่ิมทาํงานในรายละเอียด เพื่อนาํเสนองาน
ต่อไป 

 2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
    ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมผลิต 

 จดัแบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
  - การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์
  - การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
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  - การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุ
 1. การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์
   การโฆษณาทางส่ิงพิมพมี์หลายประเภท เช่น การโฆษณาในหนังสือพิมพ ์

นิตยสาร วารสาร แผ่นพบัใบปลิวตลอดจนป้ายโฆษณาต่าง ๆ ไม่ว่าจะติดตั้งภายใน 
หรือ ภายนอกอาคาร หรือป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาในหรือขา้งรถ
โดยสารประจาํทาง หรือรถไฟฟ้า ในรถไฟ ในท่ีพกัผูโ้ดยสาร ในสนามบิน ฯลฯ เป็น
ตน้ 

   วิธีการผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ์แต่ละประเภท มีเทคนิคในการผลิต
แตกต่างกนัออกไป เช่น การผลิตวสัดุโฆษณาทางหนา้หนังสือพิมพจ์ะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเทคโนโลยีการพิมพ ์แต่กระบวนการผลิตโดยทัว่ไปแลว้จะประกอบดว้ย
ขั้นตอนดังน้ี เร่ิมจากการสร้างสรรค์และออกแบบโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ
ขอ้ความท่ีจะใชใ้นช้ินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิคช่วยใน
การจดัทาํ  ซ่ึงขั้นตอนน้ีก็คือ การจดัทาํเลยเ์อา้ท ์เพื่อเสนองานใหลู้กคา้ พร้อมทั้งเสนอ
วิธีการนาํเสนอโฆษณานั้น ๆ เม่ืองานเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ก็จะดาํเนินการผลิต โดย
การจดัทาํอาร์ตเวิร์คใหเ้ป็นวสัดุโฆษณาส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ซ่ึงการผลิตน้ีจะตอ้งใช้
เทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการผลิต 

   การใช้เทคโนโลยี เหล่า น้ีจะต้องประกอบด้วย  บุคลากรท่ี มีความ รู้
ความสามารถ ตลอดจนตอ้งมีการพฒันาทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีการผลิตวัสดุโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์แต่ละประเภทจะต้องคํานึงถึง
งบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการผลิตและระยะเวลาในการผลิตดว้ย 

   ปัญหาท่ีจะเ กิด ข้ึนกับการผลิตวัสดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ์ คือ  ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน กล่าวคือ จะต้องมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาท่ี
จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกบังบประมาณและเวลาในการผลิต 

  2. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
   ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์แมจ้ะมีความยาวสั้น ๆ คือ 1 นาที, 30 วินาที

หรือ 15 วินาที แต่กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน และใชร้ะยะเวลาการทาํงานอยา่ง
นอ้ย 1 เดือน โดยมีการประสานงานกนัเป็นทีมระหวา่งฝ่ายสร้างสรรคง์านโฆษณา 
(Creative) และฝ่ายผลิต (Production) ซ่ึงผูร่้วมงานทุกคนจะตอ้งมีความละเอียดอ่อน 
และเขา้ใจเน้ือหาของงานนั้น ๆ อยา่งลึกซ้ึง ก่อนท่ีจะเร่ิมขบวนการผลิตภาพยนตร์
โฆษณา เพราะหากเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนหมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจะตอ้งสูญเสียไป 

ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดงัน้ี 
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1. การทาํสรุปเคา้โครงเร่ืองภาพยนตร์โฆษณา (Storyboard) คือการสรุป
และทาํความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์โฆษณาท่ีจะถ่ายทาํอยา่ง
ละเอียดทั้งภาพและเสียงระหวา่งผูร่้วมงานทุกคน 

2. การเตรียมงานการผลิตภายในบริษทั (Internal Pre-Production) คือ การ
เตรียมงานก่อนการถ่ายทาํไดแ้ก่ การเลือกตวัแสดง, สถานท่ีถ่ายทาํ, 
ส่ิงของประกอบฉาก, เส้ือผา้ ฯลฯ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมงาน
ภายใน ระหวา่งบริษทัโฆษณากบั Production House หรือบริษทัถ่าย
ทาํภาพยนตร์โฆษณา ก่อนนาํเสนอลูกคา้ 

3. การเสนอแผนการผลิตใหลู้กคา้พิจารณา  (Pre-Production) คือการนาํ
งานทั้งหมดท่ีเตรียมไวก่้อนการถ่ายทาํมาเสนอแก่ลูกคา้ในรายละเอียด 
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บทราบและอนุมติั หากมีส่ิงใดท่ีลูกคา้ไม่เห็นดว้ย 
บริษทัโฆษณาร่วมกบับริษทัถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา จะตอ้งแกไ้ข 
จนกวา่จะตกลงกนัไดใ้นรายละเอียดทั้งหมด 

4. การถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) คือ การถ่ายทาํตามรายละเอียด
ทั้งหมด ดงัท่ีลูกคา้ตกลงแลว้ ทั้งน้ีทีมงานถ่ายทาํอาจจะมีการถ่ายทาํ
เพิ่มเติมจากท่ีตกลงกบัลูกคา้แลว้ เม่ือเห็นวา่ส่ิงท่ีเพิ่มเติมน้ีจะทาํให้
ภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองนั้นน่าสนใจยิง่ข้ึน แต่ทั้งน้ียงัตอ้งรักษาโครง
เร่ืองตามท่ีตกลงกนัไว ้ 

5. การผลิตขั้นสุดทา้ย (Post Production) คือการนาํช้ินงานท่ีไดถ่้ายทาํไว้
แลว้มาตดัต่อใหเ้ป็นเน้ือเร่ือง, ใส่เทคนิคต่าง ๆ, ใส่เสียง เพื่อใหเ้ป็น
ภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ 

  การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี บริษทัโฆษณา
จะตอ้งดูแลทั้งหมดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้ในทุกขั้นตอน 

  ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
คือรายละเอียดของงานและการควบคุมงบประมาณ เพราะระยะเวลา
ของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์นั้น โดยทัว่ไปจะอยูร่ะหวา่ง 30 
วินาทีถึง 1 นาที แต่จะตอ้งผลิตภาพยนตร์ใหไ้ดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้
และใชร้ะยะเวลาในการทาํงานนานรวมทั้งงบประมาณในการผลิต
ค่อนขา้งสูง  บริษทัจึงตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความสามารถทางดา้นน้ี
โดยเฉพาะ เพื่อคดัเลือกบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา ควบคุมการ
ผลิตทุกขั้นตอนไม่ใหผ้ดิพลาด รวมทั้งควบคุมงบประมาณและ
ระยะเวลาในการผลิตใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

3. การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุ    
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 ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุ แมจ้ะไม่ซบัซอ้นเท่ากบัการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ แต่กต็อ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางดา้นเสียงโดยเฉพาะ คือ เจา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิตเสียง 
(Sound Producer) 

สาํหรับขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยจุะมีดงัน้ี 
 1. การสรุปบทโฆษณา (Script Briefing) คือ การสรุปแนวความคิด เน้ือหาและ

ถอ้ยคาํท่ีใชใ้นโฆษณาระหวา่งฝ่ายสร้างสรรคง์านและฝ่ายผลิตเสียง พร้อมทั้ง
เลือกเสียงของโฆษกผูป้ระกาศท่ีเหมาะสมกบัคาํโฆษณา 

 2. การบนัทึกเสียง (Sound Recording) คือ การอดัเสียงผูป้ระกาศและเสียง
ประกอบต่าง ๆ 

 3. การตดัต่อและเรียบเรียงเสียง (Sound Mixing) คือ การนาํเสียงทั้งหมดมาตดัต่อ
และเรียบเรียงตามเน้ือหาท่ีไดส้รุปไวแ้ลว้ 

       ปัจจยัสาํคญัในการผลิต สปอตโฆษณาทางวิทย ุ คือ เจา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิต 
จะตอ้งมีความชาํนาญพิเศษทางดา้นเสียงในการคดัเลือกเสียงของโฆษกให้
เป็นไปตามบทสรุปของโฆษณา 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
       เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ คือ บริการ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการดาํเนินการ

ภายในองค์กร ซ่ึงบริษทัมีการประกาศนโยบายเร่ืองการลดใช้พลงังาน การนาํกลบัมาใชใ้หม่ ผลของ
นโยบายจะเห็นไดจ้ากอตัราการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
  2.4  งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
         - ไม่มี- 
 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 3.1   ความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจเก่ียวกบัการโฆษณามีปัจจยัความเส่ียงดงัน้ี 
1. การสูญเสียลูกคา้รายใหญ่  สภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั บริษทัและบริษทัในกลุ่มอาจ

สูญเสียรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ รายใดรายหน่ึง หรือ รายไดบ้างส่วนไป ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ต่อรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  
บริษทัและบริษทัในกลุ่มจึงตอ้งติดต่อเสนองานลูกคา้รายใหม่ ๆ เพื่อลดความเส่ียง รวมทั้ง
พฒันาบุคลากร เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ในปัจจุบนั 

2. การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์และทีวีดิจิตอล  เน่ืองจากส่ือโฆษณามีการ
ปรับอตัราค่าโฆษณาเพิ่มข้ึนเป็นคร้ังคราว ซ่ึงอาจทาํให้ปริมาณการโฆษณาของลูกคา้ลดลง
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บา้ง แต่ไม่ไดก้ระทบต่อมูลค่างบโฆษณาของลูกคา้ท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้แลว้ และไม่มี
ผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัร่วมและบริษทัย่อย เน่ืองจากการเรียกเก็บค่านายหน้าของ
ธุรกิจโฆษณา จะคาํนวณจากอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัคูณดว้ยตน้ทุนค่าส่ือโฆษณา 

3. การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าผลิตวสัดุโฆษณา จะมีลกัษณะและผลกระทบในทาํนองเดียวกบัการ
เพิ่มข้ึนของอตัราค่าส่ือโฆษณา 

4. การลดลงของอัตราค่านายหน้าและค่าบริการ ปัจจุบันธุรกิจโฆษณาประสบปัญหาการ
แข่งขนัในเร่ืองการลดอตัราค่านายหนา้และค่าบริการท่ีคิดกบัลูกคา้เป็นอยา่งมาก  ดงันั้นจึงมี
ความจาํเป็นท่ีต้องลดอัตราดังกล่าวลงเพื่อรักษาลูกคา้ไว  ้ หรือเพื่อให้ได้ลูกคา้รายใหม่ 
อยา่งไรกดี็ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยกจ็ะชดเชยการลดลงของรายไดส่้วนน้ี โดยการหาลูกคา้
รายใหม่เพิ่มรายไดจ้ากธุรกิจใหม่  รวมทั้งควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

5.  อิทธิพลของส่ือโฆษณาทางออนไลน์ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจส่ือออนไลน์ เช่น         
เฟชบุ๊ก (FACEBOOK) อินสตาแกรม (INSTAGRAM) ไลน์ (LINE) เป็นตน้ ทาํให้ส่ือ
โฆษณาบนออนไลน์เหล่าน้ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว  บริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค มิฉะนั้นการใช้ส่ือโฆษณาของลูกคา้จะไม่ได้ประสิทธิผลตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 3.2   ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย 
ปัจจุบนัมีกฎหมายหา้มโฆษณาสินคา้บางประเภทเช่น สุรา บุหร่ี ฯลฯ เป็นตน้ และในอนาคตอาจ

มีกฎหมายห้ามโฆษณาสินคา้บางประเภทเพ่ิมเติม ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัในกลุ่มไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นสินคา้
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย ในอนาคตถา้มีลูกคา้รายใดมีสินคา้ตอ้งห้าม และตอ้งการท่ีจะโฆษณา บริษทัใน
กลุ่มมีนโยบายท่ีจะใหลู้กคา้ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 3.3 ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร 

 ธุรกิจโฆษณา บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์และ
การให้บริการ บุคลากรในธุรกิจโฆษณาเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้น และเป็นท่ีตอ้งการใน
วงการโฆษณา บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ี  
  บริษทัเห็นความสาํคญัของบุคลากรวา่เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ดงัจะเห็นไดจ้ากพนัธกิจของบริษทั 
 บริษทัฯ จึงไดมี้นโยบายต่าง ๆ สําหรับบุคลากรเช่น การอบรมพฒันาให้ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง  จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทั้งยงัมีผลประโยชน์
พนกังานอ่ืน ๆ คือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินกูส้วสัดิการปลอดดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
  

  4.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  ทรัพยสิ์นของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

      ท่ีดินและอาคาร   ปัจจุบนับริษทัตั้งอยู ่ณ  เลขท่ี 88 ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท แขวง    
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  อาคารสาํนกังานพร้อมท่ีดินเป็นของบริษทั  และบริษทัไดน้าํท่ีดินน้ีไป
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คํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน 30 ลา้นบาทท่ี ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
สาขาวิภาวดีรังสิต 

  ท่ีดิน  บริษทัมีท่ีดินวา่งเปล่าอีก  1  แปลง คือ 
ท่ีดินตั้งอยูท่ี่ซอยสุขมุวิท 50 จาํนวน 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บริษทัไดใ้หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายหน่ึง 
โดยทาํสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 28 ปีเศษ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 25 กนัยายน 2572 

    มูลค่าท่ีดินและอาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงัน้ี 
 

        (เฉพาะบริษทั)                   (บาท) 
                           รวม 
 ท่ีดิน (ราคาทุน)      101,026,000.00  

ค่าปรับปรุงท่ีดิน (ราคาทุน)        2,699,157.82 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  (ราคาทุน)    95,032,072.93 
   รวม                     198,757,230.75 
   หกั  ค่าเส่ือมราคา        72,846,250.01 
   มูลค่าตามบญัชี                  125,910,980.74 

 
ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วมและบริษัทย่อยได้ลงทุนซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ  

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกลุ่ม
ลูกคา้  
 บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามการร้องขอของลูกคา้ปัจจุบนั
ในประเทศไทย รวมทั้งการมองเห็นถึงศกัยภาพและโอกาสในการลงทุนในแต่ละประเทศของฝ่ายบริหาร 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะขยายการดาํเนินธุรกิจโฆษณาเป็นรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมจากปัจจุบนั เช่น การ
เป็นท่ีปรึกษาทางการตลาด การออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบเวบ็ไซด์ เป็นผูผ้ลิตภาพยนตร์ทางส่ือ
ออนไลน์ (WEBTV) ซ่ึงเป็นแนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจโฆษณาในปัจจุบนั 
 นอกจากน้ีบริษทัอาจขยายธุรกิจไปในประเภทธุรกิจอ่ืน ถา้มีโอกาส มีผูร่้วมทุน เพื่อเป็นการสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาวใหก้บับริษทัและผูถื้อหุน้ 

 4.3  การประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 ท่ีดินแปลงท่ีไม่ใช่ท่ีตั้งอาคารสํานักงานของบริษทัตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นขอ้ 4.1 บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมไวป้ระมาณ 125.32 ลา้นบาท (งบการเงินรวมส้ินสุด ณ 
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินสองแปลงน้ีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน) 
  
5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย     

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ฟ้องร้อง ลูกหน้ีรายหน่ึง มีมูลค่าตามฟ้องจาํนวนเงินประมาณ 8 
ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้รายน้ีประสบปัญหาทางการเงิน ต่อมาไดท้าํสญัญาประนีประนอมยอมความให้
ผอ่นชาํระเป็นรายงวด โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระ 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสาํรองหน้ีสูญ สาํหรับลูกหน้ีรายน้ีไปแลว้ 
 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่   
 
 6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 
ช่ือบริษทั  : บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 88 ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
    กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107535000389 
โทรศพัท ์  : 027153000 
โทรสาร   : 023328522 
Website   : www.prakit.com 
ทุนจดทะเบียน  : 94,438,800 หุน้ เป็นหุน้สามญัทั้งหมดมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
ทุนชาํระแลว้  : 60,450,262 บาท หรือ 60,450,262 หุน้ 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: วางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือทุกประเภท  

ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโฆษณา หรือ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา และบริษทัธุรกิจประเภทอ่ืนเพื่อขยายธุรกิจ
ของบริษทั 
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สรุปข้อมูลของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม 

(1)  รายละเอยีดบริษัท ไดเร็คท์ เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 88 ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3  ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ  : ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และ 
    ประชาสมัพนัธ์ 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 2,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000.-บาท  
    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั 980 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย 
    ไดแ้ลว้ 

(2)  รายละเอยีดบริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 88 ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3  ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ               : ดาํเนินธุรกิจนายหน้าตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา รับจา้งผลิตงานโฆษณา         

ทาํโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Event) และประชาสมัพนัธ์ 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท  
    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัยอ่ยถือ : บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั บริษทัย่อยของบริษทัถือหุ้นร้อย          

ละ 42 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ หรือ 42,000 
หุน้ 

(3)  รายละเอยีดบริษัท การแพทย์ สุขุมวทิ 62 จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 77 ซอยสุขมุวิท 62   ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ               : กิจการโรงพยาบาลเอกชน 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 8,272,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท  
    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ดงัน้ี 
    1. หุน้สามญั 100,000 หุน้ เรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 
    2. หุน้สามญั 8,172,500 หุน้ เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 
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จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ : หุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.41 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ โดยมีรายละเอียดการชาํระค่าหุน้ดงัน้ี 

     1. หุน้สามญั 7,500 หุน้ เรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 
    2. หุน้สามญั 2,992,500 หุน้ เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 
บริษัทย่อย 

(1)  รายละเอยีด PRAKIT/FCB (CAMBODIA) LIMITED 
ช่ือบริษทั  : PRAKIT/FCB (CAMBODIA) CO., LTD. 
ท่ีตั้ง   : 11 Street 430, Sangkat Phsar Doem Thkov, 
    Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. 
ประเภทกิจการ                 :            ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาและรับจา้งผลิตงาน     

โฆษณา 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ US$ 50 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั  400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได ้
    แลว้ 

 (2)  รายละเอยีดบริษัท ประกติ แอดเวอร์ไทซ่ิง  จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 88  ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท  แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ               : ดําเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซ้ือส่ือโฆษณาและรับจ้างผลิตงาน   

โฆษณา 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท  
    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั 99,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.993 ของจาํนวนหุน้ท่ี 
    จาํหน่ายไดแ้ลว้ 

(3)  รายละเอยีดบริษัท มาร์เกต็ติง้ ไดร์ว เวริลด์ไวด์ (ประเทศไทย)  จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 88  ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท  แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ  : ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง(Event) 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 20,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท ออกจาํหน่าย 
    และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั 19,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.965 ของจาํนวนหุน้ท่ี 
    จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
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(4)  รายละเอยีดPRAKIT ADVERTISING CO.,LTD. 
ช่ือบริษทั  : PRAKIT ADVERTISING CO.,LTD. 
ท่ีตั้ง                                  : Twin Centro Condominium, Unit E #605, 6 Floor, Sanchaung 

Township, Yangon, Myanmar. 
ประเภทกิจการ               :   ดาํเนินธุรกิจนายหน้าตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา รับจา้งผลิตงานโฆษณา              

ทาํโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Event) และประชาสมัพนัธ์ 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 เหรียญสหรัฐ   
    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : ร้อยละ 70  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายและชาํระแลว้   
   

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
 

(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ชั้น 14  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9378  โทรสาร 0-2009-9476 

 (ข)  ผูส้อบบญัชี 
                     นายพรชยั กิตติปัญญางาม และ/หรือ นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 

       และ/หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล 
       บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั 

        87/102-103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมยั 3 ถนนสุขมุวิท 63 
        แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
        โทร 02-3820414  โทรสาร 02-3815849 
 (ค)  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย ์
ทนายความ  ใบอนุญาต  เลขท่ี 13357/2529 
เลขท่ี 44/86 ซอยเจริญพฒันา  ถนนติวานนท ์
ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 11000 

  
 6.2 ขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 
 -ไม่มี-   



   

 

ส่วนที ่2 

 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ  

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

        มีทุนจดทะเบียน 94,438,800.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 94,438,800  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 60,450,262 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท  เป็นเงิน  

60,450,262.00 บาท   

 บริษทัฯ ไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั เช่น หุน้บุริมสิทธิ 

        7.2  ผูถื้อหุน้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560   
มีดงัต่อไปน้ี 

 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้(ร้อยละ) 

1. บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั** 13,710,600 24.95 
2. ครอบครัวอภิสารธนรักษ ์
   นายประกิต             อภิสารธนรักษ ์
   นางสาวภาวิณี         อภิสารธนรักษ ์
   นายอนุชา               อภิสารธนรักษ ์
   นายอภิรักษ ์            อภิสารธนรักษ ์  

 
5,299,900 
2,693,594 
2,571,493 
2,748,093 

 
9.64 
4.90 
4.68 
5.00 

3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE,  
LONDON BRANCH 

3,376,000 6.14 

4. บจก.โปรมาร์ท อินเตอร์เนชัน่แนล 1,460,000 2.66 
5. นายวิชยั                  จิรเจริญกิจกลุ 1,152,900 2.10 
6. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร        เทวกลุ 1,000,000 1.82 
7. นางก่ิงกนก              พิทยานุคุณ 700,000 1.27 
8. นางสาววิชชุดา         ไกรฤทธิกลุ 579,500 1.05 
9. RAFFLES NOMINEE(PTE) LTD. 540,600 0.98 
10. นางสาวนพสรัญ พงศไ์พโรจน์ 500,000 0.91 

รวม 36,332,680 67.22 
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หมายเหตุ  :    **บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั  บริษทัโฆษณาก่อนร่วมทุนกบักลุ่ม FCB ปัจจุบนั

ประกอบธุรกิจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ เพียงแต่มีกรรมการร่วมกนั  

 7.3   การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

         -ไม่มี- 

 7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน

ปกติ 

บริษทัร่วมและบริษทัย่อยไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  คณะกรรมการบริษทัของบริษทั

ร่วมและบริษทัย่อย เป็นผูพ้ิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั กระแสเงินสดว่าพอเพียงท่ีจะจ่ายเงินปัน

ผลได ้และโครงการลงทุนในอนาคต(ถา้มี) และเสนอผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั  

 

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษทัในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา 

 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้(บาท) 0.10 1.00 0.80 1.00 1.00 
หุน้ปันผล (หุน้) 10:1 - - - - 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N/A 108.12 93.63 77.13 63.04 
หมายเหตุ 

1. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558  คาํนวนจากกาํไรสุทธิ จากการดาํเนินงานปกติหลงัหกัภาษี ไม่

รวมกาํไรสุทธิจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ท่ีดิน) 

2. ปี 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท และ หุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 
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8.โครงสร้างการจัดการ 

แผนโครงสร้างการจดัการ 

       

 

  

 

 

  

   

 

  

  

   

   

              

               

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

เลขานกุารบริษัท  

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  

ฝ่ายกฎหมาย           

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ฝ่ายธรุการและอาคาร 

ฝ่ายจดัหา 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส

 ฝ่ายสื่อโฆษณา 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

แผนกบญัชี 

แผนกการเงิน 

หวัหน้าส่วนบญัชีและ

การเงิน 

บริษัทย่อยในตา่งประเทศ 

แผนกข้อมลู แผนกซือ้สื่อโฆษณา แผนกวางแผนสื่อโฆษณา 

กรรมการผู้จดัการ

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง 

ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และวิจยั 

ฝ่ายดแูลลกูค้า 

ฝ่ายจดักิจกรรม 

ฝ่ายดแูลลกูค้า 

กรรมการผู้จดัการ 

บจก.มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) 

ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา

ฝ่ายผลิต 
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8.1   คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย

กรรมการ 8  ท่าน ดงัน้ี 
           รายช่ือกรรมการบริษทั                ตาํแหน่ง             วนัเดือนปีท่ีไดรั้บ        ระยะเวลาท่ีดาํรง

                        การแต่งตั้ง            ตาํแหน่งกรรมการ 

1.   นายประกิต    อภิสารธนรักษ ์    ประธานกรรมการ/กรรมการ   28 ธนัวาคม 2535   26 

2.   นายพิศาล    ประหษัฎางกรู รองประธานกรรมการ/กรรมการ      28 ธนัวาคม 2535   26 

3.   นายปรีชา               เชาวโชติช่วง          กรรมการ                                         28 ธนัวาคม 2535    26 

4.   นายอภิรักษ ์        อภิสารธนรักษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ   24 เมษายน 2551  10 

5.  นายวเิชียร            นาคอินทนนท ์ กรรมการ     28 ธนัวาคม 2535  26 

6.  ดร.พิชยั               จรรยศุ์ภรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  25 เมษายน   2548  13 

7.  นายโสมนสั         ณ บางชา้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  28 ธนัวาคม 2535  26 

8.  ดร.มนูญ       พาหิระ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  26 เมษายน 2547  14 

 

หมายเหตุ  :  นายอภิรักษ ์อภิสารธนรักษ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 

 

กรรมการบริษทัแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้กรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้
ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี  หากจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้

ตรงจาํนวนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระดงักล่าว อาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกได ้

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบด้วย นายประกิต อภิสารธนรักษ์ นายพิศาล 

ประหษัฎางกรู นายปรีชา เชาวโชติช่วง นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์กรรมการสองในส่ีท่านลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั ไม่มีขอ้จาํกดัอาํนาจกรรมการ 
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อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารเป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด อยู่

ในกรอบของขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีดงัน้ี    

1.  กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณประจาํปี 

2.  พิจารณาผลประกอบการทุกไตรมาสของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม 

3.  พิจารณาการใชเ้งินลงทุนในโครงการใหม่ การซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพย ์

4.  พิจารณาอนุมติัการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนสัของผูบ้ริหารและพนกังาน 

5.  พิจารณาแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานะของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษทัย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

6.  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

7.  การจดัให้มีการกาํกบัดูแลและการบริหารกิจการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมท่ีดี เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

 รายละเอียดประชุมกรรมการบริษทั 

 
รายช่ือกรรมการบริษทั ประชุมกรรมการ 

1.  นายประกิต      อภิสารธนรักษ ์
2.  นายพิศาล        ประหษัฎางกรู 
3.  นายปรีชา        เชาวโชติช่วง 
4.  นายวเิชียร       นาคอินทนนท ์
5.   ดร.พิชยั          จรรยศุ์ภรินทร์ 
6.   นายโสมนสั     ณ บางชา้ง 
7.   ดร.มนูญ         พาหิระ 
8.  นายอภิรักษ ์    อภิสารธนรักษ ์

7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
4/7 
7/7 
4/7 
7/7 
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8.2   คณะผูบ้ริหาร 

 เจา้หน้าท่ีบริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจในการบริหารบริษทั ณ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  ประกอบดว้ย  5  ท่านดงัน้ี 

    1.  นายประกิต  อภิสารธนรักษ ์  ประธานกรรมการบริหาร 
    2.  นายพิศาล  ประหษัฎางกรู  รองประธานกรรมการบริหาร 
    3.   นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์  กรรมการผูจ้ดัการ             
     4.  นางสิริอร   เชิญพิพฒัน ์  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายส่ือโฆษณา 
    5.  นางสาววชิชุดา ไกรฤทธิกลุ  หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี 
   
 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหาร 
 1.  กาํหนดกลยทุธ์และแผนงานบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
 2.  จดัทาํงบประมาณประจาํปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
 3.  จดัทาํและนาํเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ 
 4.  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
 5.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

8.3   เลขานุการบริษทั 
 
 นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกลุ 
 **ประวติั กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทัดูจากเอกสารแนบ 1 
  

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการดงัน้ี 
1.  กาํหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหก้บักรรมการบริษทัท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและไม่ไดรั้บเงินเดือนใน

ตาํแหน่งผูบ้ริหาร โดยพิจารณาถึงความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
2.  กาํหนดจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 
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บริษทั 

รายช่ือคณะกรรมการ     ค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุม 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
1.  นายพิศาล      ประหษัฎางกรู     1,200,000.00  บาท 

2.  นายปรีชา      เชาวโชติช่วง     1,440,000.00  บาท 

3.  นายวเิชียร     นาคอินทนนท ์        360,000.00  บาท 

4.  นายโสมนสั  ณ บางชา้ง        240,000.00  บาท 

5.  ดร.พิชยั    จรรยศุ์ภรินทร์          50,000.00  บาท 

6.  ดร.มนูญ  พาหิระ           50,000.00  บาท 

2.   ค่าตอบแทนอ่ืน 

ประกนัอุบติัเหตุหมู่และค่ารักษาพยาบาลรวม 315,228.75 บาท 

นอกจากน้ี บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพื่อตอบแทนการทาํงานในตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารและคณะผูบ้ริหารเป็นเงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจาํนวนเงินรวม 12,422,770.19 บาท 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนในตาํแหน่งกรรมการ 

บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการและคณะผูบ้ริหารเพ่ือตอบแทนการทาํงานในตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารเป็นเงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจาํนวนเงินรวม 10,339,892.50 บาท 

 

8.5  บุคลากร 

 จาํนวนพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบดว้ย 

 

 บริษทั บริษทัยอ่ย 
ฝ่ายบริหาร 3 10 
ฝ่ายส่ือโฆษณา 42 - 
ฝ่ายดูแลลูกคา้/สร้างสรรคง์านโฆษณา/
วางแผนกลยทุธ์/ผลิต 

- 67 

ฝ่ายสนบัสนุน 46 18 
 รวม 91 95 
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 ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2559 ประกอบดว้ย เงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม เป็นจาํนวนดงัน้ี 

บริษทั บริษทัยอ่ย 
59,740,280.22 บาท 86,304,916.66 บาท 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้ พนกังานจึงตอ้งมีความชาํนาญในงานใน

หนา้ท่ี บริษทัจึงไดจ้ดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอตลอดปีในหลายระดบัดงัน้ี 

1. คดัเลือกพนกังานเพ่ือเขา้อบรมในสถาบนัการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายนอกบริษทั และจดัใหพ้นกังาน
เหล่าน้ีถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บการอบรมมาใหก้บัพนกังานอ่ืน ๆ ในบริษทั 

2. จดัใหมี้การอบรมภายในองคก์ร โดยเชิญวทิยากรบุคคลภายนอกใหจ้ดัการฝึกอบรมใหพ้นกังาน
ภายในบริษทั 
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9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน มีความรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ และสงัคม  ส่งเสริมพฒันาพนกังานขององคก์รตามพนัธกิจของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงั
เห็นความสําคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยมีการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อ
ป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในธุรกิจของบริษทั  
9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 โครงสร้างการบริหารจดัการประกอบดว้ย 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยไดรั้บการเลือกตั้งจากการประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึง

ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ  ประกอบดว้ย 

     1.   ดร.พิชยั            จรรยศุ์ภรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     2.   ดร.มนูญ           พาหิระ  กรรมการตรวจสอบ 

                  3.   นายโสมนสั       ณ บางชา้ง  กรรมการตรวจสอบและเป็นผูมี้ความรู้ในการสอบ 

      ทานงบการเงิน 

     4.   นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกลุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

-อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต  หน้าท่ีและความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะ-

กรรมการบริษทัดงัต่อไปน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal  Control)  และการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และประชุม

กบัผูส้อบบญัชีปีละคร้ัง 
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5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    หรือรายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย    ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการแต่ละท่าน เขา้ร่วม

ประชุมดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ จาํนวนเขา้ประชุม 

1. ดร.พิชยั           จรรยศุ์ภรินทร์ 
2. ดร.มนูญ          พาหิระ 
3. นายโสมนสั     ณ บางชา้ง 

4/4 

4/4 

4/4 

 

 2. คณะผูบ้ริหาร 

 คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษทัมาจดัทาํแผนงานและปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีจดัทาํไวโ้ดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

  1. จดัทาํแผนงานการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี 

  2. ดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

  3. นาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั 

 3. คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

 คณะกรรมการชุดน้ีประกอบดว้ย 

  1. กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

  2. เลขานุการบริษทั 

  3. ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  4. ตวัแทนจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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-บทบาทและหนา้ท่ี 

 1. กาํหนดแนวทางปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในธุรกิจของบริษทั 

 2. วางแผนการพฒันาพนกังานของบริษทัในกลุ่ม 

 3. กาํหนดการจดัทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

9.3  การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั จะไดรั้บ

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัตามคุณสมบติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ในหลายอาชีพ รวมทั้งไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

ส่วนกรรมการอิสระมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการ

อิสระ ดงัน้ี 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระไว ้ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน ประจาํ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ

สาํนักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทัแต่งตั้งกรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ี

เหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัย่อย เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัย่อย เพื่อ

กาํหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผดิชอบการดาํเนินงานเพื่อผลโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย 

 กรรมการของบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัแต่งตั้งมีสิทธิ

ในการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย เวน้แต่เร่ืองใด ๆ ท่ีตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั

ก่อน 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัมีขอ้ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะใชข้อ้มูลภายในท่ี

ไดรั้บทราบมาและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั 

และ/หรือบริษทัย่อย บริษทัไม่ไดก้าํหนดบทลงโทษไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดบทลงโทษ

ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ภายใน 3 วนั นบัจากวนัเปล่ียนแปลงการถือครอง 
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9.6  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหบ้ริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีเป็นเงิน 1,202,000.00 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน    ไม่มี 

9.7  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายการกาํกบัดูแล 

 การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์

โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต ระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ 

การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 บริษทักาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในธุรกิจของบริษทัดงัน้ี 

 1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั ยอมรับหรือใหก้ารสนบัสนุนหรือเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 2. กลุ่มบริษทัหา้มไม่ใหรั้บสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการใหข้องขวญัทางธุรกิจ 

 3. พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการทุจริต ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบ

ทราบ และบริษทัตอ้งใหค้วามคุม้ครองและเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีรายงานการทุจริต รวมทั้งตรวจสอบเร่ืองท่ี

ไดรั้บรายงาน ขอ้กาํหนดและวิธีการในการแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบทราบไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบขอ้บงัคบั

ของบริษทั ท่ีไดม้อบใหพ้นกังานเม่ือเขา้ทาํงานกบับริษทั 

 4. บริษทัจดัใหมี้การใหค้วามรู้ การต่อตา้นการทุจริต และคอร์รัปชัน่แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน และพฒันาใหมี้จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดวิธีการแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขไ์วใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  กาํหนดใหพ้นกังานแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขต่์อบริษทั 

2.  กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขต์ามสายบงัคบับญัชาหรือระดบัท่ีสูงข้ึน 

ไป หรือต่อกรรมการตรวจสอบ 
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3.  ดาํเนินการสอบสวนโดยผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บการแจง้เบาะแสหรือร้อง

ทุกขห์รือจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนั 

4.  เม่ือผลการพิจารณาและการดาํเนินการแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งแจง้ใหพ้นกังานท่ีแจง้เบาะแส

หรือร้องทุกขท์ราบภายใน 15 วนั ถา้พนกังานผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องทุกขไ์ม่พอใจผลการพิจารณา

และการแกไ้ขสามารถนาํเร่ืองอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได ้

5.  พนกังานท่ีแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขก์ล่าวโทษ ไดรั้บการรับรองจากบริษทัวา่จะไม่เป็นเหตุใหเ้ลิก

จา้ง ลงโทษหรือดาํเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังาน 

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณากาํหนดให้

มีการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ 

 พนกังาน 

 บริษทัฯ มีการดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาค มีสวสัดิการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีรถรับส่งพนกังาน 

กิจกรรมวนัเกิดพนักงาน จดัอบรมสัมนาให้พนักงาน โดยในปี 2560 บริษทัไดมี้การฝึกอบรมภายใน และ

ภายนอกสถานท่ี รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนักงานฝ่ายสร้างสรรค์งาน

โฆษณาเขา้ร่วมแข่งขนัรายการต่าง ๆ  

 ลูกคา้ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสร้างผลงานท่ีดีให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของงานเพ่ือให้ลูกค้าประสบ

ความสาํเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้ และปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด 

 คู่คา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้อยา่งเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสใหคู่้คา้ไดเ้สนอราคา

และเขา้แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

 คู่แข่ง 

 บริษทัฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่าง

เคร่งครัด ซ่ึงกฎระเบียบเหล่าน้ีไดส้นบัสนุนการแข่งขนัในธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
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 ผูถื้อหุน้ 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 สงัคม 

 ****ดูรายละเอียดในขอ้ 10. 

 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้มีสิทธิ

เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ นอกจากน้ีบริษัทได้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น

ล่วงหนา้ไวใ้น Website : www.prakit.com   ของบริษทั และในหนงัสือเชิญประชุมไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง

วิธีการส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ รวมทั้งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามในทุก

วาระของการประชุม และบริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนั 

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นได ้ 

 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมายธุรกิจและงบประมาณประจาํปี 

รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อใหด้าํเนินการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ และโครงสร้างคณะกรรมการของ

บริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุล 

และการสอบทานการบริหารงาน 
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมตามปกติอย่างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม

ล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 บริษทัดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส 

ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทัได้กาํหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี

สามารถเปิดเผยไดต่้อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ และผูล้งทุนเขา้พบกบัผูบ้ริหาร

ของบริษทัไดโ้ดยผา่นการนดัหมายล่วงหนา้ 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับความขัดแยง้ของ

ผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล รายละเอียด เหตุผลและความ

จาํเป็นต่าง ๆ ในหนงัสือรายงานประจาํปี  และแบบ 56-1 ของบริษทัตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะไดรั้บการพิจารณาโดยคาํนึงค่าตอบแทนของธุรกิจท่ีมี

ลกัษณะเช่นเดียวกบัธุรกิจของบริษทั เพื่อใหผู้มี้ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพร่วมทาํงานใหบ้ริษทัเป็นระยะ

เวลานาน 
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คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบไปดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

    กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4 ท่าน 

    กรรมการบุคคลภายนอก   1 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ   3 ท่าน 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการอิสระ    3 ท่าน 

3. คณะผูบ้ริหารมีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการบริษทั     3 ท่าน 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทั   2 ท่าน 

คณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการท่ีมี

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัมานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นงานศิลป์และ 

การตลาดเพื่อช่วยสนบัสนุนการทาํงานของผูบ้ริหาร กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบั

และตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการผสมผสานทั้งกรรมการและผูช้าํนาญการเฉพาะดา้น

ท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทั บริษทัร่วม และบริษทัย่อย มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้ผลงานเป็นงานท่ีสร้างสรรคแ์ละมี

จริยธรรม 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัคือ งานบริการ เป็นนายหนา้ตวัแทน และรับจา้งผลิตงานโฆษณา จึงมีหนา้ท่ีใน

การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งกบัผูบ้ริโภค บริษทัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อ 

ลูกคา้  สร้างผลิตภณัฑข์องลูกคา้ใหผู้บ้ริโภครู้จกั 

ผูบ้ริโภค  ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของลูกคา้แก่ผูบ้ริโภคอย่างถูกตอ้ง เพื่อเป็นทางเลือก

ของผูบ้ริโภค 

คู่คา้  ให้โอกาสคู่คา้ในการเขา้เสนองานและมีกระบวนการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม เช่น การเลือก

บริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความสามารถของบริษทัผูผ้ลิต ราคา ความเก่ียวโยง

ระหวา่งพนกังานกบัคู่คา้ และตอ้งคดัเลือกจากผูผ้ลิตอยา่งนอ้ย 3 ราย 

คู่แข่ง  กาํหนดนโยบายการแข่งขนัในตลาดอยา่งมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพดูถึงคู่แข่งขนัทางการคา้

ในส่ิงท่ีไม่ดี เพื่อใหไ้ดง้านจากลูกคา้ของคู่แข่ง 

พนกังาน  ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ ธุรกิจบริการ พนกังานจึงเป็นทรัพยสิ์นอนัลํ้าค่าของบริษทั บริษทั

มีนโยบายการจา้งงานโดยกาํหนดผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ีบริษทัมีสวสัดิการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้

มากกวา่กฎหมายกาํหนด และใหพ้นกังานเขา้ถึงสวสัดิการไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

-กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พนกังานทุกคนมีสิทธิเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพื่อสนบัสนุน

ใหพ้นกังานเกบ็ออมและเพิ่มความมัน่คงหลงัเกษียณ   

-ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต  บริษทัได้จัดทาํประกันอุบติัเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

พนกังานทุกคน 

-สวสัดิการเงินกู้  บริษัทมีนโยบายให้เงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย เพื่อซ้ือรถยนต์แก่พนักงานท่ีมีความ

ประสงคจ์ะซ้ือรถยนต ์โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง เพื่อพิจารณาจดัสรรเงินกูใ้ห้เป็นไป

ตามนโยบายของบริษทั 
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 การฝึกอบรม  ผูบ้ริหารของบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนกังานในแต่ละปี 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผูก้าํหนดหัวขอ้การอบรมให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหาร และมีการ

กาํหนดตารางการอบรมในแต่ละปี 

 บริษทัจดัให้มีกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัระหว่างพนักงานกบัพนักงาน พนักงานกบัผูบ้ริหาร เพื่อสร้าง

สมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 ในแต่ละปีจะจดัใหมี้งานประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงจะช้ีแจงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปีท่ี

ผา่นมา และจะใหน้โยบายแก่พนกังานในปีถดัไป ซ่ึงกิจกรรมน้ีบริษทัไดจ้ดัทาํมาทุก ๆ ปี ตั้งแต่จดัตั้งบริษทั 

ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัมีกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  สนับสนุนให้พนกังานท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ไดแ้บ่งปันความรู้ให้กบัพนักงานท่านอ่ืน ๆ โดยจดั

กิจกรรม “Sharing” 

2.  สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความรู้ในงานท่ีทาํ โดยจดักิจกรรม “Monthly 

Talk” และเชิญผูมี้ความรุ้ดา้นต่าง ๆ เช่น การเงิน การตลาด เป็นตน้ มาเป็นผูใ้หค้วามรู้สาํหรับปี 2560 

จดัอบรมรวม 7 คร้ัง 

3.  ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะตามสายอาชีพ มีการจดัให ้

3.1  จดัใหมี้วิทยากรบุคคลภายนอก เขา้มาฝึกอบรมภายในองคก์ร โดยในปี 2560 จดัใหมี้ 2  คร้ัง 

3.2  จดัส่งบุคลากรขององคก์รใหเ้ขา้ร่วมการอบรมสมัมนาต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่จะเป็นการพฒันา        

ศกัยภาพของบุคลากร โดยกาํหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจาํปี 

4.  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน 
-บริษทัจดัให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนกังานในราคาท่ีเป็นธรรม และไดป้รับปรุงห้องอาหารเพ่ือ

พฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ซ่ึงไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้ในปี 2558 

 -จดัใหมี้บริการรถรับส่งพนกังาน เพื่อใหเ้ช่ือมต่อท่ีทาํการบริษทักบับริการขนส่งสาธารณะ 

 -จดัใหมี้มุมพกัผอ่น เช่น มีโตะ๊ปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นตน้  

 -จดัใหมี้ของขวญัในวนัคลา้ยวนัเกิดของพนกังาน 

 -จดัใหพ้นกังานมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยการเช่าสนามแบดมินตนัและสนามฟุตบอลใหพ้นกังาน 

การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

 เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัคือ การบริการ การดูแลส่ิงแวดลอ้มจึงอยูท่ี่การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

โดยกาํหนดใหมี้การใชท้รัพยากรทุกชนิด อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สิทธิมนุษยชน 

 บริษทักาํหนดนโยบายในการสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีจะไม่ให้งานท่ีนาํเสนอจาํกดัสิทธิหรือดูถูก

เหยยีดหยามบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 บริษทัมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกลเ้คียงบริษทั เช่น พิจารณารับพนักงานท่ีอยู่ใน

ชุมชนก่อน รับพนกังานท่ีเป็นผูพ้ิการ ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 

 ในปี 2557 บริษทัไดริ้เร่ิมโครงการ “เอสเอ็มอี” เพื่อแบ่งปันความรู้ของบริษทัในเร่ือง “การโฆษณา” 

ใหก้บับริษทัขนาดเลก็ท่ีมีความตอ้งการโฆษณาผลิตภณัฑ ์แต่ไม่มีความรู้ หรือมีงบประมาณนอ้ย  โดยขั้นตอน

และรายละเอียดโครงการมีดงัน้ี  

1.  รับสมคัรและคดัเลือก บริษทัขนาดเลก็ท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของโครงการ 

2.  สมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงผลิตภณัฑแ์ละความตอ้งการ 

3. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนส่ือโฆษณาให้ความรู้ทางด้านการโฆษณาผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ต โดยจดัทาํเป็นเวิร์คช๊อป (work shop) เพื่อใหแ้ต่ละบริษทัสามารถนาํไปดาํเนินการต่อ

ได ้

4.  ติดตามผลการนาํไปใช ้เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงสาํหรับการทาํโครงการในปีต่อไป 

ซ่ึงโครงการน้ีในปีแรกมีบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกจาํนวน 3 บริษทั  ไดรั้บผลตอบรับท่ีดี รวมทั้งยงั

ไดแ้นะนาํให้บริษทัขนาดเล็กอ่ืนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ บริษทัเห็นว่าโครงการน้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั

ขนาดเลก็ จึงไดด้าํเนินการต่อไปทุกปี 

นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทัไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงการแบ่งปันความรู้ให้กบันกัศึกษาโดยส่งผูบ้ริหารและ

พนกังานไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่าง ๆ โดยความรู้ท่ีนาํไปแบ่งปันมีทั้งทางดา้นสร้างสรรคง์านโฆษณา 

(Creative) การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) การบริหารงานโฆษณา หลกัการจดัการดา้น

ส่ือสารองคก์รเป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการในโครงการน้ีต่อไปเช่นกนั 
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11.  การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารไดท้บทวนระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชี 

การเงิน รวมทั้งไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเส่ียง การ

ควบคุมการปฏิบติังานระบบสารสนเทศและขอ้มูล ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อประเภทของกิจการ รวมทั้ง

ไดใ้ชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดจ้างบริษัทผูต้รวจสอบภายในตั้ งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และจากการ

ตรวจสอบภายในบริษทั มีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อทาํให้ระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแผนกต่าง ๆ  
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12.   รายการระหว่างกนั 12.1   บริษทัฯ  มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยการถือหุน้และ/

หรือการเป็นกรรมการร่วมกนั และ/หรือผูบ้ริหารของกิจการ ดงัน้ี 

ความสมัพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท) ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว 

เวิรลดไ์วด(์ประเทศไทย) 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง 

คอมมิวนิเคชัน่ 

บจก.62 คอนเทนท ์แอนด ์

ดีซายน์ 

 

รายไดค่้าเช่า 

 

2,627 

480 

 

 

 

360 

 

 

600 

 

25 

 

คิดค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังานในอตัราอา้งอิง

อตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 รวม 4,092  

 

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว

เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

 

รายไดค่้า

บริหารงาน

จดัการ 

 

 

 

 

 

32,170 

384 

 

 

 

 

1,800 

 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียน มีขอ้ตกลงในการ

จดัการบริหารงานทางดา้นบญัชี 

การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล 

ธุรการทัว่ไปอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ย 

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีไดต้กลง

กนัเน่ืองจากบริษทัฯ เหล่าน้ีไม่มี

บุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 



   

ความสมัพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า (พนับาท) ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.62 คอนเทนทแ์อนด ์ 

ดีซายน์ (มีผูบ้ริหารของ

บริษทัจดทะเบียนเป็น

กรรมการและผูถื้อหุน้) 

 

 

รายไดค่้า

บริหารงาน

จดัการ 

 

 

95 

 

บริษทัจดทะเบียน มีขอ้ตกลงในการ

จดัการบริหารงานทางดา้นบญัชี 

การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล 

ธุรการทัว่ไปอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ย 

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีไดต้กลง

กนัเน่ืองจากบริษทัฯ เหล่าน้ีไม่มี

บุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 รวม 34,449  

บริษทัยอ่ย 

บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว 

เวิรลด ์(ประเทศไทย) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.ดับเบ้ิลพี มาร์เก็ตต้ิง 

คอมมิวนิเคชัน่ 

 

รายได้

ค่าบริการอ่ืน 

ค่านํ้ าประปา/

ไฟฟ้า/อ่ืนๆ 

 

 

 

 

96 

 

 

 

106 

 

 

บริษัทจดทะเบียนมีข้อตกลงในการ

เรียกเก็บค่านํ้ าประปา/ไฟฟ้า/ค่าใชจ่้าย

สํานักงาน จากบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมตามประมาณการใช ้

 

 

 

 รวม 202  

 

บริษทัยอ่ย 

บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว 

เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

 

รายไดค่้า

นายหนา้และ

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

385 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียนไดใ้ห้บริการในการ

ซ้ือส่ือโฆษณาให้กับบริษัทเน่ืองจาก

บริษัทจดทะเบียนสามารถซ้ือได้ใน

ราคาตลาดซ่ึงตํ่ากวา่ท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือเอง 
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ความสมัพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท)  

 ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง 

คอมมิวนิเคชัน่ 

บริษทั DRAFT Cambodia 

 

รายไดค่้า

นายหนา้และ

บริการ 

 

 

2,315 

 

8 

บริษทัจดทะเบียนไดใ้ห้บริการในการ

ซ้ือส่ือโฆษณาให้กับบริษัทเน่ืองจาก

บริษัทจดทะเบียนสามารถซ้ือได้ใน

ราคาตลาดซ่ึงตํ่ากวา่ท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือเอง 

 

 รวม 2,708  

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว 

เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

(พม่า) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.62 คอนเทนทแ์อนด ์ 

ดีซายน์ (มีผูบ้ริหารของ

บริษทัจดทะเบียนเป็น

กรรมการและผูถื้อหุน้) 

 

ตน้ทุนบริการ 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนบริการ 

 

 

14,773 

40 

 

369 

 

 

6,085 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียนไดใ้ชบ้ริการทางดา้น

ดูแลลูกคา้และสร้างสรรค์งานโฆษณา

จากบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยคิดราคา

ตามราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป เน่ืองจาก

บริษัทจดทะ เ บียนไ ม่ มี บุคลากร ท่ี

เช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว 

 รวม 21,267  

บริษทัยอ่ย 

บจก. ประกิต แอดเวอร์- 

 ไทซ่ิง  

บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว  

เวิรลดไ์วด(์ประเทศไทย) 

บริษทัร่วมทางตรง 

บจก .ไดเ ร็คท์เรสพ็อนซ์

(ประเทศไทย) 

 

รายไดเ้งิน 

ปันผล 

 

 

- 

 

1,999 

 

 

588 

 

รายไดเ้งินปันผลจากการลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย 

 

 รวม 2,587  
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รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เป็นรายการระหวา่งกนัโดยปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจของทุกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั มีตน้ทุนตํ่า จะไดมี้กาํไรเพื่อ

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราท่ีสูง บริษทัมีนโยบายท่ีจะดาํเนินการรายการระหว่างกนัโดยปกติน้ีต่อไปใน

อนาคต 

 ในกรณีท่ีจะมีรายการหว่างกนัเกิดข้ึนในอนาคต  บริษทัยงัคงดาํเนินนโยบายตามแนวทางปฏิบติัให้

เป็นไปตามลกัษณะการคา้ทัว่ไป  รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

บริษทัไดร้ายงานรายการระหวา่งกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

 12.2  บริษทัฯ ไดค้ ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจากธนาคารให้บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

● บริษทั ฯ นาํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ จาํนวน 30 ลา้นบาท จาํนาํเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกิน

บญัชี จาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกนั 5 ลา้นบาท ให้กบั บริษทั แบงคค์อก    ไรเตอร์ 

แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 

● บริษัทฯ นําท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นอาคารสํานักงานปัจจุบัน จาํนอง 58.50 ล้านบาท เพื่อเป็น

หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงิน 30 ลา้นบาทให้กบับริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย  

 การคํ้าประกนัขา้งตน้ เพื่อใหบ้ริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 
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13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

               1.  รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 หน้า 43

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส      เงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เร่ืองดงักล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร 

ค่านายหน้าจากการจดัหาส่ือโฆษณา 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทั
มีรายไดค้่านายหนา้จากการจดัหาส่ือโฆษณาจาํนวน 157 ลา้น
บาท ในงบการเงินรวม และ จาํนวน 101 ลา้นบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยรายไดจ้ากค่านายหนา้จะรับรู้รายได้
เม่ือส่ือโฆษณาไดเ้ผยแพร่สู่สาธาร ณชนแลว้และมูลค่าของ
รายไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราค่านายหนา้ อตัราส่วนลดและมูลค่าของ
ส่ือท่ีซ้ือ ดงันั้นระยะเวลาของ การรับรู้และการวดัมูลค่าของ
รายได้ค่านายหนา้จึงเป็น ความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั ของการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั รวมถึง 

 สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการ
ใหบ้ริการในการขายและซ้ือส่ือ  และส่วนลดจากการซ้ือ
ส่ือ รวมทั้งความแตกต่างของขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 ประเมินและทดสอบระบบ การควบคุมภายใน ระบบ
รายไดค้่านายหนา้ 

  วเิคราะห์อตัราค่านายหนา้จากการจดัหาส่ือโฆษณาวา่
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละตน้ทุน
จากการขายส่ือ รวมทั้งส่วนลดท่ีไดรั้บจากผูข้ายส่ือ 

 สุ่มตรวจสอบการรับชาํระเงินและเปรียบเทียบกบัจาํนวน
ท่ีไดบ้นัทึกบญัชี 

 สุ่มตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดจากการซ้ือส่ือท่ีไดรั้บ
ภายหลงัวนัท่ีงบการเงิน 

 

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั และบริษทั  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้และขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน ขอ้มูลอ่ืน
ดงักล่าวขา้งตน้เม่ือไดจ้ดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีขา้พเจา้ตรวจสอบแลว้ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั และ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง  เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง(ตามความเหมาะสม) เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั และบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือ 

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยั
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกต ถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทั และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  
 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึง  ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้  ประเด็นท่ีท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หาก 

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
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2. งบการเงินรวม
บริษทัฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานจากงบการเงินรวม ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้โดยแสดง

เปรียบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2560   2559  และ 2558

บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน ) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559 และ 2558

หน่วย : บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 2560 2559 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129,085,052             97,478,142             85,102,746              

เงินลงทุนชัว่คราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 31,739,118               30,327,039             28,241,745              

อ่ืน ๆ 323,986,029             382,239,829           318,751,930            

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 12,001,000               16,000,000             20,000,000              

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 350,077,955             252,731,951           310,538,891            

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000               - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,956,077               10,846,266             9,460,176                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 874,845,231            789,623,227           772,095,488           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 30,000,000               30,000,000             32,001,000              

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 117,292,202             116,429,268           115,109,711            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 114,633,148             114,958,803           116,418,439            

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 90,000                      25,000                    350,000                   

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 46,215,000               46,215,000             46,215,000              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 99,319,226               97,346,306             92,857,847              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,530                        12,529                    22,528                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,870,235                 9,401,314               11,990,491              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,643,950               12,085,499             11,035,655              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 426,066,291            426,473,719           426,000,671           

รวมสินทรัพย์ 1,300,911,522         1,216,096,946        1,198,096,159        
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559 และ 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน 2560 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 315,053,041             302,446,115           272,261,883            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,950,713                 44,348                    30,225,164              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,376,665               27,033,135             28,813,629              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 351,380,419            329,523,598           331,300,676           

หน้ิสินไม่หมุนเวียน
สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 13,396,737              14,481,220             15,565,702             

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 22,889,447               21,510,767             17,597,697              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,286,184              35,991,987             33,163,399             

รวมหน้ีสิน 387,666,603            365,515,585           364,464,075           

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 99,484,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 99,484,000             

   หุน้สามญั 94,438,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 94,438,800              94,438,800             

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุ้นสามญั 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 60,000,000               

   หุ้นสามญั 54,954,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 54,954,800               

   หุ้นสามญั 60,450,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 60,450,262                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 193,568,560            193,568,560           193,568,560           

กาํไรสะสม
            จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,000,000              10,000,000             10,000,000             

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 659,439,635            612,514,980           598,463,915           

            สาํรองสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืน -                          -                         79,460,000             

        หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สามญั -                          -                         (79,460,000)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,440,100) (22,003,173) (29,700,219)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 911,018,357            849,035,167           832,332,256           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,226,562                1,546,194               1,299,828               

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 913,244,919            850,581,361           833,632,084           

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,300,911,522         1,216,096,946        1,198,096,159        
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน ) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559 และ 2558

 2560 2559 2558

รายได้
รายไดค่้าบริการ 323,502,065             226,864,625           207,766,076            

รายไดค่้านายหนา้ 157,060,737             138,150,159           161,041,316            

ดอกเบียรับ 4,836,726                 4,557,340               5,155,708                

รายไดเ้งินปันผล 1,332,745                 2,909,747               2,173,756                

รายไดบ้ริหารงานจดัการ 1,895,000                 1,920,000               2,016,000                

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                           -                          103,537,770            

รายไดอื้น 26,807,528               29,177,292             5,779,965                
รวมรายได้ 515,434,801            403,579,163           487,470,591           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนบริการ 280,517,055             194,424,627           179,854,045            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 60,191,482               55,924,907             59,000,726              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,762,593             86,850,357             90,790,933              

 รวมค่าใช้จ่าย 444,471,130            337,199,891           329,645,704           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 70,963,671              66,379,272             157,824,887           

ส่วนแบ่งกาํไรนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บ.ร่วมและการร่วมคา้ 1,940,934                 1,319,557               1,491,574                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 72,904,605 67,698,829 159,316,461

ภาษีเงินได้ (14,854,855) (12,810,371) (42,828,140)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 58,049,750 54,888,458 116,488,321

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภั -                           (4,124,772) 6,869

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                           824,955 (1,374)

-                           (3,299,817) 5,495

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 12,133,194 9,846,770 (12,538,580)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (143,482) (180,370) (48,254)

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,426,639) (1,969,354) 2,507,716

9,563,073 7,697,046 (10,079,118)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี 9,563,073 4,397,229 (10,073,623)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 67,612,823 59,285,687 106,414,698

การแบ่งกาํไรสุทธิ
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,101,059 54,641,042 116,645,990

ส่วนทีเป็นของส่วนไดสี้ยทีไม่มีอาํนาจควบคุม (51,309) 247,416 (157,669)
กาํไรสุทธิสําหรับปี 58,049,750 54,888,458 116,488,321

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 67,664,132 59,038,271 106,572,367

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (51,309) 247,416 (157,669)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 67,612,823 59,285,687 106,414,698

กาํไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน  0.96                         0.98                       2.15                        
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หน่วย:บาท
ส่วนที่เป็นของของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จดัสรรแลว้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิด ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน จากการจาํหน่าย สาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรอง หุ้นทุนซื้อคืน- ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย จดัสรร สาํหรับซื้อหุ้นคืน หุ้นสามญั มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2558 60,000,000    193,568,560    -                10,000,000     525,172,430    79,460,000      (79,460,000)    (19,611,556)        (9,545)             (19,621,101)      769,119,889        1,458,547       770,578,436       

     จ่ายเงินปันผล -                -                  -                -                  (43,360,000)     -                   -                  -                      -                  -                    (43,360,000)         (1,050)            (43,361,050)        

     กาํไรสําหรับปี -                -                  -                -                  116,645,990    -                   -                  -                      -                  -                    116,645,990        (157,669)        116,488,321       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       

         กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                -                  -                -                  5,495               -                   -                  -                      -                  -                    5,495                   -                 5,495                  

         อื่นๆ -                -                  -                -                  -                   -                  (10,030,864)        (48,254)           (10,079,118)      (10,079,118)         -                 (10,079,118)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 60,000,000    193,568,560    -                10,000,000     598,463,915    79,460,000      (79,460,000)    (29,642,420)        (57,799)           (29,700,219)      832,332,256        1,299,828       833,632,084       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2559 60,000,000    193,568,560    -                10,000,000     598,463,915    79,460,000      (79,460,000)    (29,642,420)        (57,799)           (29,700,219)      832,332,256        1,299,828       833,632,084       

     จ่ายเงินปันผล -                -                  -                -                  (54,784,800)     -                   -                  -                      -                  -                    (54,784,800)         (1,050)            (54,785,850)        

     กาํไรสําหรับปี -                -                  -                -                  54,641,042      -                   -                  -                      -                  -                    54,641,042          247,416          54,888,458         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
         ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                -                  -                -                  (3,299,817)       -                   -                  -                      -                  -                    (3,299,817)           -                 (3,299,817)          

         อื่นๆ -                -                  -                -                  -                   -                  7,877,416           (180,370)         7,697,046          7,697,046            -                 7,697,046           

     จาํหน่ายหุน้ทุนสามญัซื้อคืน -                  2,108,680     -                  10,340,760      (10,340,760)     10,340,760     -                      -                  -                    12,449,440          -                 12,449,440         

     ยกเลิกหุน้ทุนสามญัซื้อคืน (5,045,200)    -                  (2,108,680)    -                  7,153,880        (69,119,240)     69,119,240     -                      -                  -                    -                       -                 -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 54,954,800    193,568,560    -                10,000,000     612,514,980    -                   -                  (21,765,004)        (238,169)         (22,003,173)      849,035,167        1,546,194       850,581,361       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2560 54,954,800    193,568,560    -                10,000,000     612,514,980    -                   -                  (21,765,004)        (238,169)         (22,003,173)      849,035,167        1,546,194       850,581,361       

จ่ายหุน้ปันผล 5,495,462      -                  -                -                  -                   -                   -                  -                      -                  -                    5,495,462            -                 5,495,462           

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั -                -                  -                -                  (10,990,960)     -                   -                  -                      -                  -                    (10,990,960)         (700)               (10,991,660)        

รวมเงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุ้นและการจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้น 5,495,462      -                  -                -                  (10,990,960)     -                   -                  -                      -                  -                    (5,495,498)           (700)               (5,496,198)          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                -                  -                -                  (185,444)          -                   -                  -                      -                  -                    (185,444)              732,377          546,933              

รวมรายการกบัผูถ้ือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุ้น 5,495,462      -                  -                -                  (11,176,404)     -                   -                  -                      -                  -                    (5,680,942)           731,677          (4,949,265)          

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                -                  -                -                  58,101,059      -                   -                  -                      -                  -                    58,101,059          (51,309)          58,049,750         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                -                  -                -                  -                   -                   -                  9,706,555.00      (143,482)         9,563,073          9,563,073            -                 9,563,073           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 60,450,262 193,568,560 -                10,000,000 659,439,635 -                   -                  (12,058,449)        (381,651)         (12,440,100)      911,018,357        2,226,562       913,244,919       

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (งบการเงินรวม)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 2559 และ 2558

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 58,049,750               54,888,458             116,488,321            

     รายการปรับปรุง
     ค่าเส่ือมราคา 7,924,972                 6,587,552               5,582,961                

     ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,999                        9,999                      11,023                    

     ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน 3,142,837                 -                         -                          

     หน้ีสูญรับคืน -                            (2,083,109) (655,991)

     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาว (2,391,629) (4,457,894) 1,921,120.00

     (กาํไร)ขาดทุนจากการปรัปมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (5,041,104) (5,710,674) (2,145,977)

     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                            -                         (103,537,770)

     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (224,870) (345,412) 2,743

    ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 2,214,680 2,349,898 2,557,635

     รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (1,084,483) (1,084,483) (1,084,483)

     รายไดเ้งินปันผล (1,822,745) (2,909,747) (2,173,755)

     รายไดด้อกเบ้ีย (4,836,726) (4,557,340) (5,155,708)

     รายไดอ่ื้น -                            -                         (1,000)

     (กาํไร)ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้
            ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (862,934) (1,319,557) (1,491,574)

     (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 43,555 (64,150) (115,660)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,854,855 12,810,371 42,828,141

69,976,157 54,113,912 53,030,026

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
     เงินลงทุนชัว่คราวขายไป 142,061,573             127,219,869           245,384,613            

     ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (80,000,000) (187,108,738) (311,704,383)

     ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (105,904,099) 67,774,555 (50,473,806)

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,951,907) 6,437,997               6,885,706                

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 441,549 (5,221,464) (4,981,399)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,606,925 34,435,928 35,025,775

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,343,530 (1,780,494) 7,581,562

     ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจ่ายโดยโครงการ (836,000) (2,561,600) (4,812,000)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 28,737,728 93,309,965 (24,063,906)

     จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,001,953) (45,198,878) (20,656,323)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 25,735,775 48,111,087 (44,720,229)
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558

2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (เพิม่ข้ึน)ลดลง

     เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (200,000) -                         (400,000)

     เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,000,000)

     เงินสดรับจากการใหกู้ย้มื 280,000 560,000 510,000

     เงินลงทุนในเงินประจาํ -                            -                         (1,000,000)

     ลงทุนในบริษทัร่วม -                            -                         (150,375,000)

     ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (36,428,427) (51,429,739) (33,325,451)

     เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 28,000,000 20,000,000 10,000,000

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 33,355,320 40,180,647 6,952,313                

     ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,034,644) (11,136,798) (6,777,825)

     ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            -                         (30,000)

     เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                            -                         250,300,000

     เงินสดรับจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 336,649 390,075 12,000

     เงินสดรับจากเงินปันผล 1,822,745 2,909,748 2,173,755

     ดอกเบ้ียรับ 4,354,198 5,291,032 5,348,306

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไป)กจิกรรมลงทุน 11,485,841 6,764,965 83,388,098

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
     จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทั (5,495,498) (54,784,800) (43,360,000)

     จาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน -                              12,449,440 -                            

     จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (700) (1,050) (1,050)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (5,496,198) (42,336,410) (43,361,050)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 31,725,418 12,539,642 (4,693,181)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 97,478,142 85,102,746 89,774,793

 ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี (118,508) (164,246) 21,134

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31ธันวาคม 129,085,052 97,478,142 85,102,746

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
จาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจนาํมา
     ใชเ้พื่อกิจกรรมในอนาคต 41,000                       41,000                    41,000                     
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ในดา้นผลการดาํเนินงาน    ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณาทั้งส้ิน 200.0 ลา้นบาท
นอกจากน้ียงัมีรายไดอ้ื่น ๆ อีก 34.9 ลา้นบาท  รวมเป็นรายไดจ้ากกิจกรรมปกติ 234.9 ลา้นบาท เม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 163.9 ลา้นบาท ก็จะมีกาํไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได ้71.0 ลา้นบาท 
และเม่ือหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้14.9 ลา้นบาท ก็จะมีกาํไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ 56.1 ลา้นบาท นอกจากน้ี
ปี 2559 ยงัมีส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมอีก 1.9 ลา้นบาท  ดงันั้นปี 2560 กลุ่มบริษทัจึงมีกาํไรสุทธิสําหรับ
งวด 58.0 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จอื่นสุทธิ
9.6 ลา้นบาท และเม่ือรวมกบักาํไรสุทธิสําหรับงวด ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด
67.6 ลา้นบาท 

ในดา้นฐานะการเงิน   ณ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 1,300.9 ลา้นบาท หน้ีสิน
ทั้งส้ิน 387.7 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของทั้งส้ิน 913.2 ลา้นบาท ดงันั้น กลุ่มบริษทั จึงมีหน้ีสินเพียง 29.8% 
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพียง 42.5% ของส่วนของเจา้ของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษทัไม่มีเงินกูท้ ั้งระยะสั้น
และระยะยาวจึงไม่มีภาระในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิและกาํไรเบด็-
เสร็จมาตลอด รวมทั้งบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั
จึงเป็นการช่วยเสริมใหก้ลุ่มบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมในอนาคต  นอกเหนือจากรายไดค่้าโฆษณาซ่ึงเป็นรายไดห้ลกั
ก็จะยิ่งทาํใหมี้กาํไรเพ่ิมข้ึนดว้ย

ดว้ยเหตุน้ี ฐานะการเงินในระยะยาวของกลุ่มบริษทัจึงมัน่คงพอสมควร ส่วนในระยะสั้น กลุ่มบริษทั
ก็มีฐานะการเงินมัน่คงพอสมควรเช่นกนั เน่ืองจากปี 2560 มีสินทรัพยห์มุนเวยีน 874.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีหน้ีสิน
หมุนเวยีน 351.4  ลา้นบาท หรือมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเป็น 2.5 เท่าของหน้ีสินหมุนเวยีนรวมทั้งมีสินทรัพยท่ี์มีสภาพ
คล่องเป็น 2.4 เท่าของหน้ีสินหมุนเวยีน ตลอดจนลูกหน้ีส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัชาํระหน้ีครบถว้นและตามกาํหนด
ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถชาํระหน้ีไดค้รบถว้นและตามกาํหนดเช่นกนั

อน่ึง  กลุ่มบริษทัคาดการณ์วา่ปี 2561 ลูกคา้ยงัคงใชง้บโฆษณาไม่นอ้ยกวา่ปี 2560 อีกทั้งกลุ่มบริษทัเอง
ก็เร่งแสวงหาลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน และมีนโยบายขยายธุรกิจโฆษณาไปยงัช่องทางอื่น ๆ อีกดว้ย ดงันั้นกลุ่มบริษทั
จึงมีความเช่ือมัน่วา่จะสามารถดาํเนินธุรกิจน้ีต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอนาคต

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
14.1  ภาพรวมการดําเนินงาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการโฆษณา โดยผลิตวสัดุโฆษณาและวางแผนซ้ือส่ือ
โฆษณาใหลู้กคา้ ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งกาํหนดจาํนวนเงินของแต่ละกิจกรรมดงักล่าวใหก้ลุ่มบริษทัไปดาํเนินการงาน
โฆษณาในแต่ละคราว เม่ือรวมจาํนวนเงินของทั้งสองกิจกรรมท่ีลูกคา้กาํหนดใหก้็จะเรียกวา่ "งบโฆษณา" หรือ
"Advertising Budget หรือ "Billings" อย่างไรก็ดี รายไดข้องธุรกิจโฆษณามิใช่งบโฆษณาทั้งหมดเน่ืองจากราย
ไดข้องธุรกิจโฆษณามี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี
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14.  คําช้ีแจงของฝ่ายจัดการเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน



1. รายไดจ้ากการผลิตวสัดุโฆษณา       จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีธุรกิจโฆษณาเรียกเก็บจากลูกคา้ซ่ึงประกอบ
ดว้ยตน้ทุนต่าง ๆ ในการผลิตวสัดุโฆษณาและค่าบริการของธุรกิจโฆษณา  ดงันั้น รายไดส่้วนน้ีจะเป็นจาํนวนเดียว
กบังบโฆษณา (Billings) การแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  รายไดส่้วนน้ีเรียกวา่  รายไดค่้าบริการ
(Revenue from rendering services)  และแยกแสดงตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตวสัดุโฆษณาโดยเรียกวา่ ตน้ทุนบริการ
(Cost of rendering of services)

2. รายไดจ้ากการวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณาใหลู้กคา้  หมายถึงจาํนวนเงินเฉพาะท่ีเป็นส่วนต่าง ๆ ของ
จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ กบั จาํนวนเงินท่ีธุรกิจโฆษณาตอ้งจ่ายใหส่ื้อโฆษณาต่าง ๆ การแสดงรายการ
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รายไดส่้วนน้ี เรียกวา่  รายไดค่้านายหนา้ (Revenue from agency)

ดว้ยเหตุท่ีธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะดา้น การจาํแนกประเภทรายได ้ตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จึงควรแตกต่างไปจากธุรกิจบริการอื่น ๆ เพ่ือสะทอ้นลกัษณะการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ
ประเภทน้ี  ดงันั้นรูปแบบการนาํเสนองบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเพ่ือใชว้เิคราะห์ผลการดาํเนินงานใหมี้ความชดัเจน
ยิ่งข้ึน  จึงมีการดดัแปลงบางส่วนแตกต่างไปจากรูปแบบท่ีปรากฎในงบการเงินรวมของบริษทั ดงัน้ี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ(ภายหลงัการดดัแปลงรูปแบบการนาํเสนอ)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
1. รายไดค่้าบริการ 323.50 226.86 207.77
2. หกั ตน้ทุนบริการ (280.52)           (194.42)            (179.85)            
3. รายไดค่้าบริการ(สุทธิ) 42.98 32.44 27.92
4. รายไดค่้านายหนา้ 157.06 138.15 161.04
5. รวมรายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณา 200.04 170.59 188.95
6. รายไดบ้ริหารงานจดัการ 1.89 1.92 2.02
7. ดอกเบ้ียรับ 4.84 4.56 5.16
8. เงินปันผลรับ(ทัว่ไป) 1.33 2.91 2.17
9. รายไดอ้ื่น ๆ 26.81 29.18 5.77
10. รวมรายไดจ้ากกิจกรรมอื่น 34.87 38.57 15.12
11. รวมรายไดจ้ากกิจกรรมปกติ 234.91 209.16 204.08
12. หกั ค่าใชจ่้ายในการขาย (60.19)             (55.93)              (59.00)              
13. หกั ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ดูคาํนวณประกอบ) (103.76)           (86.85)              (82.53)              
14. กาํไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ 70.96 66.38 62.55
15. หกั ภาษีเงินได ้(ดูคาํนวณประกอบ) (14.86)             (12.81)              (12.42)              
16. กาํไรจากกิจกรรมปกติหลงัหกัภาษี 56.10 53.57 50.13
17. รายไดจ้ากการขายท่ีดินสุทธิจากคา่ธรรมเนียมในการโอนและภาษีเงินได้ 0.00 0.00 64.87
  *ดูการคาํนวณประกอบ
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บมจ.ประกิตและบริษทัในเครือ
(หน่วย : ลา้นบาท)

รายการ

(A)*

(B)*

(C)*



ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
18. ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 1.94 1.32 1.49
19. กาํไรสุทธิสําหรับงวด 58.04 54.89 116.49
20. กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น :
21. ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 12.13              9.85                 (12.54)              
22. ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.14)               (0.18)                (0.05)                
23.  ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภั -                  (4.12)                0.01
24. รวมกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 11.99              5.55                 (12.58)              
25. หกั ภาษีเงินไดข้องกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น (2.42)               (1.15)                2.50
26. กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสุทธิ 9.57                 4.40                 (10.08)              
27. กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 67.61 59.29 106.41

คาํนวณประกอบ (หน่วย : ลา้นบาท)
(A) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ยอดท่ีปรากฎในงบการเงินรวมก่อนการดดัแปลง 90.79
หกั ค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีดิน (8.26)                
ยอดท่ีแสดงในงบการเงินรวมภายหลงัการดดัแปลง 82.53

(B) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ยอดท่ีปรากฎในงบการเงินรวมก่อนการดดัแปลง 42.83
หกั ภาษีเงินไดข้องกาํไรจากการขายท่ีดิน :

ราคาขาย 250.30
หกั ราคาทุน (90.00)             
       ค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีดิน (8.26)               
กาํไรจากการขายท่ีดินก่อนหกัภาษีเงินได้ 152.04
ภาษีเงินไดข้องกาํไรจากการขายท่ีดิน (152.04x20%) (30.41)              
ยอดท่ีแสดงในงบการเงินรวมภายหลงัการดดัแปลง 12.42

(C) กาํไรจากการขายท่ีดินสุทธิจากค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีดิน
และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ยอดท่ีปรากฎในงบการเงินรวมก่อนการดดัแปลง 103.54
หกั ค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีดิน (8.26)                
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (30.41)              
ยอดท่ีแสดงในงบการเงินรวมภายหลงัการดดัแปลง 64.87
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(หน่วย : ลา้นบาท)
บมจ.ประกิตและบริษทัในเครือรายการ



สําหรับภาพรวมการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2560 จะแบ่งกล่าวเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามรูปแบบงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี

1. กิจกรรมหลัก ซ่ึงเป็นกิจกรรมโฆษณาใหลู้กคา้ ปี 2558 ถึงปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมี
รายไดค่้าบริการในการผลิตวสัดุโฆษณา และรายไดค่้านายหนา้ตวัแทนดงัน้ี

1.1  รายไดค่้าบริการ  ปี 2560 มีมุลค่าเท่ากบั 323.5 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่าเท่า
กบั 226.9 ลา้นบาท และ 207.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2560 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 และปี 2558 เน่ือง
จากปี 2560 ลูกคา้ใชง้บผลิตวสัดุโฆษณามากกวา่ปี 2559 และปี 2558 ค่อนขา้งมาก จึงส่งผลใหปี้ 2560  มีรายได้
ค่าบริการสูงกวา่ปี 2559 และปี 2558

ตน้ทุนบริการ   ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 280.5 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั
194.4 ลา้นบาท และ 179.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2560 มีมูลค่าสูงข้ึนจากปี 2559 และปี 2558 เน่ืองจากมี
การปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนของพนกังานในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งสูงข้ึน ส่วนตน้ทุนบริการอื่น ๆ จะผนั
แปรตามรายไดค่้าบริการท่ีเพ่ิมข้ึน

รายไดค่้าบริการสุทธิ   หมายถึงรายไดค่้าบริการหกัดว้ย ตน้ทุนบริการปี 2560 จะมีรายไดค่้าบริการ
สุทธิ 43.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 32.5 ลา้นบาท และ 27.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั

1.2  รายไดค่้านายหนา้  ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 157.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 ปี 2558 มีมูลค่า
138.1 ลา้นบาท และ 161.1 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2560 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากปี 2560 ลูกคา้
ใชง้บในการซ้ือส่ือโฆษณาเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 อย่างไรก็ดี รายไดค่้านายหนา้ของปี 2560 มีมูลค่านอ้ยกวา่ปี 2558 
เน่ืองจากปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีตอ้งหยุดชะงกัการโฆษณาของลูกคา้ในไตรมาส 4 เหมือนอย่างปี 2559 และ
ปี 2560 

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณา  หมายถึงรายไดค่้าบริการสุทธิ บวกดว้ย รายไดค่้านายหนา้  ซ่ึงปี
2560 มีมูลค่าเท่ากบั 200.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 170.6 ลา้นบาท และ 189.0 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สรุป  ปี 2560 มีรายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณามากกวา่ปี 2559 และปี 2558 เป็นจาํนวน 29.4 ลา้นบาทและ
11.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั

2. กิจกรรมอ่ืน ๆ      ไดแ้ก่ กิจกรรมทางดา้นการบริหารจดัการใหบ้ริษทัในเครือและกิจกรรมการลงทุน
ในตราสารหน้ีและตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งการฝากเงินกบั
สถาบนัการเงินต่าง ๆ รายไดข้องกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี

2.1  รายไดบ้ริหารงานจดัการ  ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 1.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และ ปี 2558  มี
มูลค่าเท่ากบั 1.9 ลา้นบาทและ 2.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันั้นทั้ง 3 ปี จึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกนัมาก

2.2  ดอกเบ้ียรับ  ปี 2560 มีมุลค่าเท่ากบั 4.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 4.6
ลา้นบาท และ 5.1 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีบางส่วนท่ีกลุ่มบริษทัถือไวค้รบกาํหนดในปี 2559 และปี 2560 รวมทั้งเงินฝากธนาคารโดยเฉลี่ยในปี
2559 และปี 2560 ก็ลดลงจากปี 2558 ส่วนอตัราดอกเบ้ียของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคารของทั้ง 3 ปี ต่างกนัเลก็นอ้ย
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2.3  รายไดเ้งินปันผล  ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 1.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั
2.9 ลา้นบาท และ 2.2 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2560 มีมูลค่านอ้ยกวา่ปี 2559 และปี 2558  เน่ืองจากปี 2560
กลุ่มบริษทัมีการซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนนอ้ยกวา่ปี 2559 และปี 2558 

2.4  รายไดอ้ื่น ๆ   ปี 2560  มีมูลค่า 26.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่า 29.2  ลา้นบาท
และ 5.8 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2560 และปี 2559 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นอย่างมาก เน่ืองจากปี 2560
และปี 2559 มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยต่์าง ๆ รวมทั้งมีรายไดป้ระเภทอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
เป็นอย่างมาก

รวมรายไดอ้ื่นจากกิจกรรมอื่น  ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 34.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558
มีมูลค่า 38.6 ลา้นบาท และ 15.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมปกติ  หมายถึงรายไดจ้ากกิจกรรมหลกั คือ รายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณา บวก
ดว้ยรายไดจ้ากกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ ซ่ึงปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 234.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559
และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 209.2 ลา้นบาท และ 204.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั

สรุป ปี 2560 มีรายไดจ้ากกิจกรรมปกติมากกวา่ปี 2559 และปี 2558 เป็นจาํนวน 25.7 ลา้นบาท และ
30.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั

รายการต่อไปน้ีจะเป็นการสรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการขาย ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 60.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 55.9
ลา้นบาทและ 59.0 ลา้นบาท สาเหตุท่ีปี 2560 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 และปี 2558 เน่ืองจากปี 2560 มีค่าใชจ่้าย
บุคลากรในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึนจากการปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของพนกังานค่อนขา้งมาก ส่วน
ค่าใชจ่้ายในการขายอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 103.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558  (ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ในการโอนท่ีดินท่ีขาย) มีมูลค่าเท่ากบั 86.9 ลา้นบาท และ 82.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2560  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 และปี 2558 เน่ืองจากปี 2560 มีค่าใชจ่้ายบุคลากรในแผนกต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน คือ มีการปรับเงินเดือนและ
ผลตอบแทนอื่นของพนกังานในแผนกต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนมาก ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
กาํไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได ้ หมายถึง รายไดจ้ากกิจกรรมปกติ หกัดว้ย ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ซ่ึงปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 70.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่า 66.4 ลา้นบาท และ 62.6 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  ทั้ง 3 ปี มีอตัราภาษีเงินไดเ้ท่ากนัคือ 20% แต่มีการปรับจาํนวนกาํไรจากกิจกรรมปกติก่อน
ภาษีเงินไดเ้ลก็นอ้ยทั้ง 3 ปี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายในประมวลรัษฎากร ดงันั้น ปี 2560 จึงมีมูลค่าเท่ากบั
14.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558  (ไม่รวมส่วนท่ีคาํนวณจากกาํไรจากการขายท่ีดิน) มีมูลค่าเท่ากบั
12.8 ลา้นบาท และ 12.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั

หนา้ 58



กาํไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ  ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 56.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีมูลค่า 53.6 ลา้นบาท
และ 50.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั

3.  กิจกรรมท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจํา   ไดแ้ก่ การขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ปี 2558 บริษทั ประกิต
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไดข้ายท่ีดินผืนหน่ึงในซอยสุขมุวทิ 62 ถนนสุขมุวทิ ใหบ้ริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั
โดยมีกาํไรจากการขายท่ีดินสุทธิจากค่าธรรมเนียมในการโอนและภาษีเงินได ้จาํนวน 64.9ลา้นบาท (ดูการคาํนวณท่ี
แสดงไวข้า้งตน้แลว้) ส่วนปี 2559 และปี 2560 ไม่มีรายการน้ี

4.  กิจกรรมการลงทุนในบริษัทร่วม   ผลจากการลงทุนในบริษทัร่วมก็คือ ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จาก
บริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย ซ่ึงปี 2560 เป็นกาํไร 1.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 ก็เป็นกาํไรเท่ากบั 1.3
ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นบาทตามลาํดบั

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  เม่ือรวมทุกกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ปี 2560 มีกาํไรสุทธิ 58.0 ลา้นบาท ในขณะท่ี
ปี  2559 และปี 2558 มีกาํไรสุทธิ 54.9 ลา้นบาท และ 116.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีแสดงในส่วนของกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น
1.  ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  ปี 2560 เป็นกาํไร 12.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2559

เป็นกาํไร 9.8 ลา้นบาท และปี 2558 เป็นขาดทุน 12.5 ลา้นบาท สาเหตุท่ีปี 2560 และปี 2560 และปี 2559 เป็นกาํไร
แต่ปี 2558 เป็นขาดทุนก็เพราะมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัยงัคงถืออยู่ ณ วนัส้ินปี 2560 และส้ินปี 2559
มีมูลค่าสูงข้ึน ในขณะท่ี ณ วนัส้ินปี 2558 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัยงัคงถืออยู่ขณะนั้นมีมูลค่าลดลง

2.  ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  ปี 2560 เป็นขาดทุน 0.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี
2559 และปี 2558 เป็นขาดทุน 0.2 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาทตามลาํดบั

3.  ผลกาํไร(ขาดทุน) จาการวดัมูลค่าใหม่ผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ปี 2560 ไม่มีรายการปรับปรุง ในขณะท่ีปี 2559 เป็นขาดทุน 4.1 ลา้นบาท และปี 2558 เป็นกาํไรแต่นอ้ยมาก

เม่ือรวม 3 รายการดงักล่าวขา้งตน้ และคาํนึงเร่ืองผลกระทบทางภาษีเงินได ้จะเป็นกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จ
อื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได ้ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

รวมกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นก่อนภาษีเงินได้ 12.0 5.5                   (12.6)                
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ (2.4)                       (1.1)                 2.5

9.6 4.4                   (10.1)                

กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได ้ หมายถึง กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ บวก(หกั) ดว้ย

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได ้ดงันั้นปี 2560 มีกาํไรเบด็เสร็จรวมสุทธิ 67.6 ลา้นบาท ในขณะ
ท่ีปี 2559 และปี 2558 มีกาํไรฯ 59.3 ลา้นบาท และ 106.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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เน่ืองจากปี 2558 มีกาํไรจากการขายท่ีดินสุทธิ 64.9 ลา้นบาท จึงสมควรท่ีจะแสดงกาํไรสุทธิสําหรับปีและ
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี เป็นจาํนวนทั้งก่อนและหลงัรายการดงักล่าว ดงัแสดงไวต่้อไปน้ี เพ่ือทาํใหข้อ้มูลท่ีใชใ้น
การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2557 ถึงปี 2559 มีความชดัเจนยิ่งข้ึน 

(หน่วย : ลา้นบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

กาํไรสุทธิก่อนรวมกาํไรจากการขายท่ีดิน 58.0 54.9 51.6
กาํไรจากการขายท่ีดินสุทธิ 0 0 64.9
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 58.0 54.9 116.5

กาํไรเบด็เสร็จรวมก่อนรวมกาํไรจากการขายท่ีดิน 67.6 59.3 41.5
กาํไรจากการขายท่ีดินสุทธิ 0 0 64.9
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 67.6 59.3 106.4

อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงาน
อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงาน มีดงัน้ี
1.  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไรมีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
อตัรากาํไรขั้นตน้จากการผลิตวสัดุโฆษณา (%) 13.29 14.30 13.44
อตัรากาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 2.98 3.27 2.85
อตัรากาํไรสุทธิก่อนรวมกาํไรจากการขายท่ีดิน (%) 3.09 3.35 2.93
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 3.09 3.35 6.62
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 6.59 6.53 14.55
2. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

(หน่วย) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.61 4.55 10.29
3. อตัราการเติบโต อตัราเติบโตเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานมีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
ยอดขายรวม (งบโฆษณา) (%) 14.68              (6.79)                5.87                 
รายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณา (%) 17.26              (9.72)                15.13               
รายไดจ้ากกิจกรรมปกติ (%) 12.31 2.49 8.83                 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%) 14.83 0.88 7.91                 
กาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 4.72 6.86 11.23               
กาํไรสุทธิก่อนรวมกาํไรจากการขายท่ีดิน (%) 5.74 6.34 11.76               
กาํไรสุทธิสําหรับงวด (%) 5.74                 (52.88)              152.20             
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สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 และปี 2558
ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณามากกวา่ปี 2559 และปี 2558 เน่ืองจากปี 2560 มีรายไดสุ้ทธิจาก

การผลิตวสัดุโฆษณา และรายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือส่ือโฆษณาใหลู้กคา้สูงกวา่ปี 2559 และปี 2558 ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกคา้
ทาํการโฆษณาในปี 2560 มากกวา่ปี 2559 และปี 2558 นอกจากน้ีปี 2560 ยงัมีรายไดจ้ากกิจกรรมอื่น ๆ ใกลเ้คียงปี 2559 และ
สูงกวา่ปี 2558 เป็นอย่างมาก เม่ือรวมรายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณาและรายไดจ้ากกิจกรรมอื่น ๆ จึงทาํใหปี้ 2560 มีรายไดจ้าก
กิจกรรมปกติสูงกวา่ปี 2559 และปี 2558 เป็นอย่างมาก ในดา้นของค่าใชจ่้ายดาํเนินงานซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
ขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร แมว้า่ปี 2560 จะมีจาํนวนสูงกวา่ปี 2559 และปี 2558 แต่ก็ยงัคงทาํใหปี้ 2560 มีกาํไรจาก
กิจกรรมปกติทั้งก่อนและหลงัภาษีเงินไดสู้งกวา่ปี 2559 และปี 2558  อน่ึง หากไม่คาํนึงกาํไรจากการขายท่ีดินในปี 2558
กาํไรสุทธิสําหรับงวดของปี 2560 ก็สูงกวา่ปี 2559 และปี 2558 รวมทั้งปี 2560 มีกาํไรเบด็เสร็จอื่นสูงกวา่ปี 2559 และปี 
2558 ดงันั้น ปี 2560 จึงมีกาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวดสูงกวา่ปี 2559 และปี 2558 (หากไม่รวมกาํไรจากการขายท่ีดิน)

นอกจากน้ีปี 2560 มีอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานใกลเ้คียงปี 2559 และ ปี 2558 จะ
เห็นวา่รายการต่าง ๆ ท่ีไม่รวมกาํไรจากการขายท่ีดิน ซ่ึงไดแ้ก่ อตัรากาํไรขั้นตน้จากการผลิตวสัดุโฆษณา อตัรากาํไรสุทธิ
ก่อนรวมกาํไรจากการขายท่ีดิน ปี 2560 จะมีผลใกลเ้คียงกบัปี 259 และปี 2558 ส่วนอตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทน
ผูถ้ือหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องปี 2560 ก็ใกลเ้คียงกบัปี 2559 แต่ตํ่ากวา่ปี 2558 เน่ืองจากอตัราส่วนเหล่า
น้ีของปี 2558 รวมกาํไรจากการขายท่ีดินเอาไวด้ว้ย

ในดา้นอตัราการเติบโต ปี 2560 มีอตัราการเติบโตของยอดขาย(งบโฆษณา) รายไดจ้ากกิจกรรมโฆษณา
และรายไดจ้ากกิจกรรมปกติ สูงกวา่ปี 2559 และปี 2558 แมว้า่ปี 2560 จะมีอตัราการเติบโตของค่าใชจ่้ายดาํเนินงานสูง
กวา่ปี 2559 และปี 2558 เป็นอย่างมาก แต่ปี 2560 ก็ยงัคงมีอตัราการเติบโตของกาํไรต่าง ๆ ตํ่ากวา่ปี 2559 เลก็นอ้ย

ดงันั้นโดยภาพรวมปี 2560 มีผลการดาํเนินงานดีกวา่ปี 2559 และปี 2558 

14.2  ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ (หน่วย : ลา้นบาท)

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58
สินทรัพยห์มุนเวยีน 874.84 789.62            772.09             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 426.07                  426.48 426.00

1,300.91 1,216.10         1,198.09          

จากตารางขา้งตน้สรุปไดด้งัน้ี :
1.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 1,300.91 ลา้นบาท ในขณะท่ี ณ 
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 1,216.10 ลา้นบาท
      และ 1,198.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั
2.   ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยจ์ากปี 2559 ดงัน้ี

หนา้ 61



(หน่วย : ลา้นบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 31.61
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพ่ิมข้ึน 1.41
เงินฝากประจาํ(ไม่มี) ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนชัว่คราวอื่น ๆ ลดลง (58.26)              
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี ลดลง (4.00)                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเพ่ิมข้ึน 97.35               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 10.00               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่นเพ่ิมข้ึน 7.11
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในการ่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน 0.86
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (0.32)                
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานเพ่ิมข้ึน 0.06                 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไม่เปลี่ยนแปลง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 1.97
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (0.01)                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (2.53)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นลดลง (0.44)                

รวม 84.81

การเปลี่ยนแปลงขา้งตน้สรุปไดด้งัน้ี
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 31.61 ลา้นบาท เน่ืองจากไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25.71 
    ลา้นบาท ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 11.49 ลา้นบาท ใชไ้ปในกิจกรรมจดัการเงิน 5.50 ลา้นบาท และใชไ้ป
    ในแหล่งอื่น 0.12 ลา้นบาท 
2. สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมากไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น
3. สินทรัพยท่ี์ลดลงมากไดแ้ก่ เงินลงทุนชัว่คราวอื่น และตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี
4. สินทรัพยอ์ื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ย

3. คุณภาพของสินทรัพยท่ี์สําคญัสรุปไดด้งัน้ี
1.  ลูกคา้ส่วนใหญ่ชาํระหน้ีตามกาํหนด ปี 2560 มีระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉลี่ย 47 วนั ซ่ึงเร็วกวา่ปี 2559
      และปี 2558อย่างไรก็ดี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 15.2 ลา้นบาท 
      ซ่ึงประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต
      ของลูกคา้
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2.  เงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว มีทั้งเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในตราสาร
     หน้ีและตราสารทุน มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของเงินลงทุนต่าง ๆ มีทั้งสูงข้ึนและลดลง 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมประมาณ 15.07 ลา้น
     บาท ซ่ึงในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนฯ ประมาณ 27.20 ลา้น
     บาท และ 37.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั
3.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าท่ี
     จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

หน้ีสิน (หน่วย : ลา้นบาท)
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

หน้ีสินหมุนเวยีน 351.38 329.52            331.30             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 36.29                    35.99 33.16

387.67 365.51            364.46             

จากตารางสรุปไดด้งัน้ี
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินทั้งส้ิน 387.67 ลา้นบาท ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีหน้ีสินทั้งส้ิน 365.51 ลา้นบาท และ 364.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั
     ตามลาํดบั
2. ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินจากปี 2559 ดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ๆ เพ่ิมข้ึน 12.16
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 1.91                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่นเพ่ิมข้ึน 7.34                 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 1.38                 
สิทธิการเช่ารอตดับญัชีลดลง (1.09)                

22.16

ส่วนของเจา้ของ (หน่วย : ลา้นบาท)
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

ส่วนของเจา้ของ 913.24 850.59 833.63

จากตารางสรุปไดด้งัน้ี
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของเจา้ของ 913.24 ลา้นบาท ในขณะท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
     และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของเจา้ของ 850.59 ลา้นบาท และ 833.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั
2.  ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของจากปี 2559 ดงัน้ี
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(หน่วย : ลา้นบาท)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 67.61
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (5.50)                
ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึนโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 0.54

รวม 62.65

อน่ึง อตัราส่วนทางการเงิน ขอ้มูลต่อหุน้ และอตัราการเติบโตท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานะการเงิน สรุปไดด้งัน้ี
1. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน

(หน่วย) 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.42 0.43 0.44
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ยงัไม่ประกาศจ่าย 108.12

จากตารางการคาํนวณขา้งตน้  ปี 2560 มีอตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงินใกลเ้คียงกบัปี 2559 และ
ปี 2558 เน่ืองจากปี 2560 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ใกลเ้คียงกบัปี 2559 และปี 2558 ซ่ึงทั้ง 3 ปี มีความ
เส่ียงทางการเงินนอ้ย เน่ืองจากมีหน้ีสินรวมนอ้ยกวา่ส่วนของผูถ้ือหุน้มาก นอกจากน้ีทั้ง 3 ปี ไม่มีเงินกูย้ืมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในเร่ืองดอกเบ้ียจ่าย ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ยงัไม่ประกาศจ่าย 

2. ขอ้มูลต่อหุน้
(หน่วย) 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 15.07 15.45 15.36
กาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุน้ (บาท) 0.93 0.96 0.92
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.96 0.98 2.15
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) ยงัไม่ประกาศจ่าย 1.00

จากตารางการคาํนวณขา้งตน้ ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลต่อหุน้ใกลเ้คียงปี 2559 และปี 2558 เน่ืองจากปี 2559
มีมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ และกาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุน้ใกลเ้คียงปี 2559 และ ปี 2558 ในท่ีน้ีมิไดค้าํนึงกาํไรสุทธิต่อ
หุน้ เน่ืองจากปี 2558 มีกาํไรจากการขายท่ีดินรวมอยู่ดว้ย ในขณะท่ีปี 2560 และปี 2559 ไม่มีรายการน้ี ส่วนเงินปันผลต่อหุน้
ปี 2560 ยงัไม่ประกาศจ่าย
3. อตัราการเติบโต

(หน่วย) 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58
สินทรัพยร์วม (%) 6.97 1.51 12.46               
หน้ีสินรวม (%) 6.06 0.29 23.63               
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จากตารางการคาํนวณขา้งตน้ ปี 2560 มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนทั้งทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดย
สินทรัพยร์วมมีอตัราการเติบโตมากกวา่หน้ีสินรวม จึงส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน ส่วนสาเหตุของการเปลี่ยน
แปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้

สรุป บริษทัและบริษทัย่อยมีฐานะการเงินมัน่คง เน่ืองจากทั้ง 3 ปี มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้
ตํ่ามาก หรือมีหน้ีสินไม่ถึง 50% ของส่วนของผูถ้ือหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเงินกูย้ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึง
ไม่มีภาระในเร่ืองการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิมาโดยตลอด แมว้า่จะมีขาดทุน
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในบางปี ก็ยงัคงมีกาํไรเบด็เสร็จทุกปี ดงันั้นส่วนของผูถ้ือหุน้จึงเพ่ิมข้ึนทุกปี 
14.3  สภาพคล่อง
อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง

(หน่วย) 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.49 2.40 2.33
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.28 2.16 2.24
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.08 0.15 0.15
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 7.69 6.88 6.59
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 47 52 56
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 7.12 6.97 8.41
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 51 51 43
วงจรเงินสด (วนั) (4)                    1 12

สรุป ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องใกลเ้คียงกบัปี 2559 และปี 2558 เน่ืองจากปี 2560 มีอตัราส่วนทาง
การเงินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัสภาพคล่องไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสด อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี ระยะ
เวลาชาํระหน้ี และวงจรเงินสดใกลเ้คียงกบัปี 2559 และปี 2558  ซ่ึงทั้ง 3 ปี ถือวา่มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑดี์ เน่ืองจาก
มีสินทรัพยห์มุนเวยีน และสินทรัพยห์มุนเวยีนเร็วมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน 2 เท่ากวา่ ซ่ึงน่าจะเป็นปริมาณท่ีเพียงพอ
ต่อการใชช้าํระหน้ีสินหมุนเวยีนไดท้ั้งหมด รวมทั้งน่าจะชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนในอนาคตไดท้นัตามกาํหนด เพราะมี
สินทรัพยส์ภาพคล่องค่อนขา้งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินหมุนเวยีน รวมทั้งมีวงจรเงินสดในปี 2560 ติดลบ 4 วนั
เท่านั้น ซ่ึงจะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้  ดว้ยความระมดัระวงั
บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ   

กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2)     บริษทัไดมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่า  บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี
เป็นสาระสําคัญทั้ งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3)    บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดังกล่าว และบริษทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึง
ขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ งการ
กระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้  บริษทัไดม้อบหมายให้  นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไว้
ทุกหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ   นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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                ช่ือ-นามสกลุ    ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ 

 

 

1.  นายประกิต     อภิสารธนรักษ ์    ประธานกรรมการบริหาร        ……………………………… 

 

2.  นายพิศาล        ประหษัฎางกรู          รองประธานกรรมการบริหาร     ………………………………  

 

3.  นายอภิรักษ ์   อภิสารธนรักษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ                 ……………………………… 

                 

 4.  นายปรีชา      เชาวโชติช่วง     กรรมการ         ………………………………        

 

 

 ช่ือ    ตาํแหน่ง        ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกลุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท

1.  รายละเอยีดของผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม

คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์
ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
1. นายประกติ  อภิสารธนรักษ์ 79 ปริญญาตรี 10.04%  ของหุน้ บิดา นายอภิรักษ์ 2529-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    ประธานกรรมการบริหารและ เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสิทธิออก อภิสารธนรักษ์ กรรมการ บจก. ประกติ แอนด์
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มหาวิทยาลยั เสียงทั้งหมด กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั แอสโซซิเอทส์
    ผกูพนับริษทั ธรรมศาสตร์ บจก.ประกติ แอดเวอร์-

ไทซ่ิง
บจก. มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)

2521-2529 ประธาน บจก. ประกติ แอนด์
กรรมการ แอสโซซิเอทส์

2517-2521 ผูบ้ริหาร บจก.  ดีทแฮลม์โฆษณา
ดา้นการเงินและส่ือโฆษณา

2507-2516 ผูอ้าํนวยการ บจก. ดีทแฮลม์
ฝ่ายส่ือโฆษณา

2. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู 73 ปริญญาตรี  0.13% ของหุน้ ไม่มี 2529-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    รองประธานกรรมการบริหาร สาขาประชา- ท่ีมีสิทธิออก กรรมการ บจก.ประกติ แอดเวอร์-
    และกรรมการผูมี้อาํนาจ สัมพนัธ์และ เสียงทั้งหมด ไทซ่ิง
    ลงนามผกูพนับริษทั โฆษณา บจก. มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว

ไมอาม่ีเดคจูเนียร์ เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
คอลเลจ ไมอาม่ี 2520-2529 รองประธาน บจก. ประกติ แอนด์
สหรัฐอเมริกา กรรมการ แอสโซซิเอทส์

2517-2520 ผูจ้ดัการ Warner-Lambert
ฝ่ายผลิตภณัฑ์ (Thailand) Co.,Ltd.

2515-2517 ผูจ้ดัการ Bristol Myers 
ฝ่ายผลิตภณัฑ์ (Thailand) Co.,Ltd.

3. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง 70 ปริญญาตรี 0.23% ของหุน้ ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการและ บริหารธุรกจิ ท่ีมีสิทธิออก 2529-2550 กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม เสียงทั้งหมด ผูจ้ดัการ
    ผกูพนับริษทั วิทยาลยัโอไฮโฮ 2523-2527 รองกรรมการ บจก. ลินตาส

คริสเตียน ผูจ้ดัการ
สหรัฐอเมริกา 2518-2523 ผูอ้าํนวยการ บจก. เฟดเดอร์ส
หลกัสูตรนกับริหารการตลาด ฝ่ายการตลาด
มหาวิทยาลยัโลซาน 2513-2518 เจา้หนา้ท่ี บจก. ดีทแฮลม์
สวิสเซอร์แลนด์ การตลาด

ฝ่ายการตลาด

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง



คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์
ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

4.  นายวิเชียร  นาคอินทนนท์ 69 มธัยมศึกษา ปีท่ี 3 - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการ โรงเรียนวดัรางบวั

2529-2544 กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
รองผูจ้ดัการ

2521-2529 กรรมการ บจก. ประกติ แอนด์
รองผูจ้ดัการ แอสโซซิเอทส์

2511-2521 พนกังานฝ่ายศิลป์ บจก. ดีทแฮลม์
2508-2511 พนกังานฝ่ายศิลป์ Loxley (Thaildand)

Co.,Ltd.

5. นายโสมนสั   ณ บางชา้ง 69 ปริญญาโท - ไม่มี 2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการตรวจสอบและ บริหารธุรกจิ กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ Southeastern 2542-2545 ท่ีปรึกษาทางบญัชี บจก. ธรณีพิพฒัน์

Oklahoma และการเงิน
State University 2531-2542 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์

บญัชีและการเงิน
2522-2531 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร บจก. ดีทแฮลม์โฆษณา

บญัชีและการเงิน
2518-2521 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ บรรษทั เงินทุน

ภายใน อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

6. ดร.พิชยั  จรรยศุ์ภรินทร์ 75 ปริญญาตรี - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการตรวจสอบและ เศรษฐศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ มหาวิทยาลยั กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ท่ีปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
เศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทย
University of ท่ีปรึกษากติิมศกัด์ิ สหกรณ์ออมทรัพย์
the Philippines มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก 2508-2546 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
University of รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพฒันา
the Philippines มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สภาอาจารย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

กรรมการ มูลนิธิอานนัทมหิดล
และเลขานุการ แผนกธรรมสาธิต



คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์
ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

7. ดร.มนูญ  พาหิระ 79 ปริญญาตรี สาขา - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการอิสระและ เศรษฐศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ สหกรณ์ออมทรัพย ์

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส์ 2547-2557 ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก
ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ 2544-2547 อธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก
มหาวิทยาลยัฮาวาย 2542-2544 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

8. น.ส.วิชชุดา  ไกรฤทธิกุล 59 ปริญญาตรี 1.05%ของหุน้ ไม่มี 2542-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    หวัหนา้ส่วนการเงิน บญัชีบณัฑิต ท่ีมีสิทธิออก และการเงิน
    เลขานุการบริษทั มหาวิทยาลยั เสียง 2539-2542 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    และเลขานุการคณะกรรมการ ธรรมศาสตร์ ฝ่ายบญัชีและการเงิน
    ตรวจสอบ ปริญญาโท 2537-2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. แมกนสั เคอร์วิส

บญัชีมหาบณัฑิต และการเงิน แอนด ์ เคิร์ล เอฟซีบี
มหาวิทยาลยั 2531-2537 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. จีเอส ไอ  ทราเวิล
ธรรมศาสตร์ และการเงิน

2524-2530 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป
ฝ่ายบญัชี

9. นางสิริอร เชิญพิพฒัน์ 54 ปริญญาตรี - ไม่มี 2536-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     ผูอ้าํนวยการฝ่าย วารสารศาสตร์ ฝ่ายส่ือโฆษณา
     ส่ือโฆษณา มหาวิทยาลยั 2533-2536 ผูจ้ดัการ บจก. ประกติ แอนด ์

ธรรมศาสตร์ ฝ่ายส่ือโฆษณา เอฟซีบี
2530-2533 พนกังานวางแผน บจก. ประกติ แอนด ์

ส่ือโฆษณา เอฟซีบี

10. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ์ 46 ปริญญาตรี 4.96% ของหุน้ บุตร ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการและ การตลาดและ ท่ีมีสิทธิออก ประธานกรรมการ กรรมการ บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
     กรรมการผูจ้ดัการ ระบบสารสนเทศ เสียง เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)

เพ่ือการจดัการ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ประกติ แอดเวอร์ไทซ่ิง
Southern 2544-2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน บจก.ประกติ แอดเวอร์ไทซ่ิง
Methodist 2537-2540 เจา้หนา้ท่ีการตลาด บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

University (ประเทศไทย)

ปริญญาโท
บริหารธุรกจิ
The University of
North Carolina



รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ เพิ่ม (ลด) ปี 2560 คิดเป็น

กรรมการ/ผูบ้ริหาร คู่สมรส ระหว่างปี รวม ร้อยละ กรรมการ/ผูบ้ริหาร คู่สมรส

1. นายประกิต  อภิสารธนรักษ์ 5,299,900           82,700                687,290              6,069,890           10.04             5,829,890          240,000             

2. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู 23,000                46,000                10,300                79,300                0.13               25,300               54,000               

3. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง 15,000                112,000              12,700                139,700              0.23               16,500               123,200             

4. นายวิเชียร  นาคอินทนนท์ -                      -                      -                          -                      -                 -                     -                     

5. นายโสมนสั ณ บางชา้ง -                      -                      -                          -                      -                 -                     -                     

6. ดร.พิชยั  จรรยศ์ุภรินทร์ -                      -                      -                          -                      -                 -                     -                     

7. ดร.มนูญ  พาหิระ -                      -                      -                          -                      -                 -                     -                     

8. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ์ 2,659,593           73,500                267,809              3,000,902           4.96               2,925,552          75,350               

9. นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกุล 579,500              -                      57,950                637,450              1.05               637,450             -                     

10. นางสิริอร  เชิญพิพฒัน์ -                      -                      -                          -                      -                 -                     -                     

ปี 2559 ปี 2560



รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

บริษทั

รายชื่อกรรมการ/ผูม้ีอาํนาจควบคุม ประกติ โฮลดิ้งส์ PRAKIT/FCB ประกติ มาร์เกต็ติ้ง ไดร์ว Prakit Advertising ไดเร็คท์ แบงค์คอกไรเตอร์ ประกติ แอนด์ 62 คอนเทนท์ ดบัเบิ้ลพี

(CAMBODIA) แอดเวอร์ไทซิ่ง เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) Co.,Ltd.(Myanmar) เรสพอ็นซ์ แอนด์พาร์ทเนอร์ส แอสโซซิเอทส์ แอนด์ ดีซายน์ มาร์เกต็ติ้งฯ

นายประกติ  อภิสารธนรักษ์ B, A, C A, C A, C C - - A, C

นายพิศาล    ประหัษฎางกรู B, C C C

นายปรีชา    เชาวโชติช่วง C A,C

นายโสมนัส  ณ บางชา้ง F, G

ดร. พิชยั  จรรยศ์ุภรินทร์ F,G

นางสาววิชชุดา   ไกรฤทธิกุล B B C C B, C

นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์ B,D B,D B,C C C C

นายวิเชียร    นาคอินทนนท์ C

นางสิริอร   เชิญพิพฒัน์ B B C

ดร. มนูญ  พาหิระ F, G

A =  ประธานกรรมการ B = ผูบ้ริหาร C=กรรมการ D=กรรมการผูจ้ดัการ E = ผูจ้ดัการทัว่ไป

F =  กรรมการตรวจสอบ G = กรรมการอิสระ H=ประธานเจา้หน้าที่บริหาร

   บริษทัร่วมบริษทัย่อย บริษทัอื่น ๆ 



เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังาน ของ

บริษัท 

 -ไมมี่- 



เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 -ไมมี่- 

 



เอกสารแนบ 5    อ่ืน ๆ  

 -ไมมี่- 

 


