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รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 

ปี 2558  เป็นปีท่ีประเทศไทยมีความผนัผวนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  ทางดา้น

การเมือง ประเทศไทยยงัอยูใ่นภาวะไม่ปกติ คืออยูใ่นระยะปฏิรูปทางการเมืองและการปกครอง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาอีก 2 ปีจึงจะมีการเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตย อยา่งไรกดี็ ถึงแมเ้ราจะยงัไม่มีประชาธิปไตยอยา่งสมบูรณ์แบบเหมือนประเทศ

อ่ืน แต่การเมืองและความสงบเรียบร้อยกลบัมีความมัน่คงมากกวา่สมยัท่ีมีการเลือกตั้ง พ่อคา้

และผูป้ระกอบการทางธุรกิจดูจะมีความมัน่ใจและสามารถวางแผนการคา้และการตลาดไดดี้กวา่

ในช่วงตน้ปี 2557 ซ่ึงมีแต่ความยุง่เหยงิและการเดินขบวนประทว้งเกือบทุกวนั  ส่วนทางดา้น

เศรษฐกิจโดยทัว่ไปยงัอยูใ่นภาวะท่ีตกตํ่าทัว่โลก ภาคพื้นยโุรปยงัไม่ฟ้ืนจากภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย อีกทั้งประเทศใหญ่ ๆ อยา่งเช่นประเทศจีน อินเดีย และญ่ีปุ่นกมี็ภาวะเศรษฐกิจย ํา่แย่

เช่นกนั  ทาํใหป้ระเทศไทยของเราซ่ึงอาศยัภาคการส่งออกเป็นตวัขบัเคล่ือน  จีดีพี และเศรษฐกิจ 

มากถึง 70% พลอยประสบปัญหาการส่งออกติดลบเป็นปีท่ี 2 เฉกเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆอีก

หลายประเทศ ท่ีมีผลการส่งออกติดลบถว้นหนา้ โชคดีท่ีประเทศไทยมีภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงปีท่ี

ผา่นมามีการเจริญเติบโตเป็นอยา่งมาก มีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนประเทศของเรามากเกือบ 30 ลา้น

คน สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นกอบเป็นกาํ ทาํใหป้ระเทศไทยสามารถมีอตัราการเจริญ

ทาง จีดีพี  2.8 % ถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจระดบัหน่ึง 

ส่วนอุตสาหกรรมโฆษณาเม่ือปีท่ีผา่นมา กย็งัไม่ฟ้ืนตวัเช่นเดียวกนักบัเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ยอดรวมมูลค่าโฆษณาทั้งปีแทบจะไม่มีการเจริญเติบโต อยา่งไรกดี็ บริษทัในเครือ

ของเรากย็งัสามารถ ฟันผา่อุปสรรคต่าง ๆ มาไดดี้พอสมควร กล่าวคือในดา้นผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปี 2558 กลุ่มบริษทัประกิต ฯ มีรายไดจ้ากการโฆษณาใหลู้กคา้เป็นเงิน 368.8 ลา้นบาท 

และมีรายไดอ่ื้น ๆ อีก 15.1 ลา้นบาทรวมเป็นรายไดร้วม 383.9 ลา้นบาท เม่ือหกัตน้ทุนบริการ

และค่าใชจ่้ายจะมีกาํไรจากธุรกรรมโฆษณาและอ่ืน ๆ หลงัภาษีเงินไดเ้ป็นเงิน 50.1 ลา้นบาท  

นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทัประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)ไดข้ายท่ีดินในซอยสุขมุวทิ 62 

ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือ บริษทั การแพทยสุ์ขมุวทิ 62 จาํกดัในราคา 250.3 ลา้นบาท ซ่ึง

ท่ีดินดงักล่าวบริษทัฯซ้ือมาเม่ือปี 2550 ในราคา 90 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการขาย 
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ท่ีดินแปลงน้ีเป็นเงิน 160.3 ลา้นบาท และจากการบนัทึกกาํไรจากการขายท่ีดินจาํนวนน้ี ทาํให้

งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรต่อหุน้  3.22 บาท  แต่เน่ืองดว้ยในการจดัทาํงบการเงินรวม

ของบริษทั ฯ กาํไรจากการขายท่ีดิน 160.3 ลา้นบาทตอ้งถูกตดัดว้ยรายการระหวา่งกนัในส่วนท่ี

บริษทัฯถือหุน้สามญัของบริษทั การแพทยสุ์ขมุวทิ 62 จาํกดัร้อยละ 35.41 มีผลทาํใหก้ารจดัทาํ

งบการเงินรวมบนัทึกกาํไรจากการขายท่ีดินเพียงร้อยละ 64.59 หรือคิดเป็นเงิน 103.5 ลา้นบาท 

และมีผลทาํใหก้าํไรต่อหุน้ในงบการเงินรวมเท่ากบั 2.15 บาท 

นบัตั้งแต่ปี 2536 หลงัจากบริษทัฯ ของเราไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  บริษทัฯ ของเรามีผลประกอบการท่ีดีเสมอมา และไดท้าํการจ่ายเงินเปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 % ของกาํไรสุทธิตลอดมาเป็นประจาํทุกปี และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้

สะสมเงินกาํไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล มาเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั จนทาํใหส้ามารถไม่ตอ้งกูเ้งินจากธนาคารมาใชใ้นการทาํธุรกิจ นอกจากนั้นบริษทัฯยงัมี

เงินสะสมอีกหลายร้อยลา้นบาท คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโนบายวา่จะพยายามนาํเงินสะสม

ของบริษทัฯไปขยายธุรกิจทางดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีความมัน่คงและเป็นการกระจายความเส่ียงหรือ

เสริมฐานธุรกิจของบริษทั ฯ ใหมี้ความหลากหลายในทางธุรกิจมากยิง่ข้ึน และน่ีกเ็ป็นสาเหตุท่ี

ทาํใหบ้ริษทัฯตดัสินใจลงทุนซ้ือท่ีดินท่ีถนนสุขมุวิท 62  เม่ิอปี 2550 ในราคา 90 ลา้นบาทดว้ย

ทุนสะสมของบริษทัฯ   คณะกรรมการคิดจะนาํท่ีดินผนืดงักล่าวไปพฒันาในหลายรูปแบบ แต่

เม่ือมีผูเ้สนอโครงการโรงพยาบาลเอกชน บริษทัฯกเ็ห็นชอบในไอเดียน้ี จึงไดศึ้กษาความเป็นไป

ไดข้องโครงการโรงพยายบาล และหลงัจากไดผ้ลการศึกษาความเป็นไปได ้ ของโครงการแลว้ 

จึงเกิดความมัน่ใจในการลงทุน ประกอบกบัในระยะตั้งแต่สะพานพระโขนงลงมาจนถึงส่ีแยก

บางนา ยงัไม่มีโรงพยาบาลเอกชนดีๆ   บริษทัฯจึงตดัสินใจจะตั้งโรงพยาบาลเอกชน บริษทัฯได้

ชกัชวนผูมี้ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือในวงการธุรกิจหลายท่าน และทุกท่านมีความเห็นดว้ยท่ีจะ

ร่วมลงทุน จึงไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอยา่งจริงจงั  

และในปีท่ีผา่นมา บริษทัทราบวา่ทาง บริษทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) มีความสนใจจะ

ก่อสร้างโรงพยาบาลเอกเชนเช่นกนั  บริษทัจึงไดท้าบทามทาง บมจ. สหยเูน่ียน ใหเ้ขา้ร่วมกบั 
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บริษทัฯ แทนท่ีจะสร้างโรงพยาบาลเอกชนมาแข่งขนักนัเอง  หลงัจากใชเ้วลาศึกษาโครงการอยู่

ประมาณ 6 เดือน ทาง บมจ. สหยเูน่ียน ไดต้อบตกลงร่วมลงทุนในโครงการโรงพยาบาล-กบัทาง

บริษทัฯเรา ความคืบหนา้ของโครงการในขณะน้ีการออกแบบอาคารโรงพยาบาลไดท้าํเสร็จ

เรียบร้อยแลว้และกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนของทาํ EIA หรือ การดาํเนินการศึกษาและจดัทาํรายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯคาดวา่จะสามารถเร่ิมการก่อสร้างอาคาร

โรงพยาบาลไดภ้ายในปีน้ี 

บริษทัฯจะลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่น้ี เป็นเงิน 300 ลา้นบาท โดยใชเ้งินท่ีไดจ้าก

การขายท่ีดินท่ีซอยสุขมุวิท 62 บวกกบัเงินสะสมอีกจาํนวนหน่ึง โดยไม่ตอ้งขอกูเ้งินจากธนาคาร

ในการลงทุนคร้ังน้ี การสร้างโรงพยาบาลหรือลงทุนในโรงพยาบาลเป็นการลงทุนระยะยาว ท่ีมี

อนาคต บริษทัฯคาดวา่หลงัจากการสร้างโรงพยาบาลแลว้เสร็จและเปิดดาํเนินกิจการแลว้   อีก

ประมาณ 5 - 6 ปีจากนั้น บริษทัฯจะไดด้อกผลจากการลงทุนคร้ังน้ี อยา่งไรกดี็ ธุรกิจโฆษณาท่ี

บริษทัฯเรา ดาํเนินธุรกิจอยูใ่นขณะน้ี กย็งัสามารถสร้างผลกาํไรใหผู้ถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอและ

บริษทัฯของเราไม่มีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนในบริษทัฯของเรา  บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียก

ชาํระแลว้ในปี 2536  เพียง 60  ลา้นบาท (60 ลา้นหุน้) แต่ขณะน้ีบริษทัฯมีทรัพยสิ์นรวมประมาณ

1,000  ลา้นบาท และมีมูลค่าหุน้ในขณะน้ี (Book Value)หุน้ละ15.36 บาท 

สาํหรับธุรกิจโฆษณาในปี 2559 นั้นบริษทัฯคาดวา่จะมีแนวโนม้ท่ีดีกวา่ในปีท่ีผา่นมา 

และ เน่ืองดว้ยผลประกอบการในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไดก้าํไรสุทธิประมาณ 50 ลา้นบาทเศษ 

คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติจ่ายปัเงินนผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในปีน้ี หุน้ละ 1 บาทและจะจ่ายเงิน

ปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในปลายเดือนพฤษภาคม เหมือนทุกปี 

           

   (ประกิต  อภิสารธนรักษ)์                                                                                                                                                                          

ประธานกรรมการ 
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    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนตามมติ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี ดร.พิชยั จรรยศุ์ภรินทร์ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.มนูญ พาหิระ และ นายโสมนสั ณ บางชา้ง เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตาม

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง เพื่อ

พิจารณาประเมินผล โดยมีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชี สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 
 

1. การสอบทานงบการเงิน  

ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2558  ของบริษทั และงบ

การเงินรวม ซ่ึงได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่าง

เพียงพอครบถว้น รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการ

ประชุมทุกคร้ังจะมีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย นอกจากน้ีไดมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชีปีละ

คร้ังโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

2. สอบทานการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ รวมทั้งไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสําคญั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอคณะกรรมการให้บริษทัจดัตั้ งฝ่าย

ตรวจสอบภายในใหเ้สร็จส้ิน  เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัเทียบเท่ามาตรฐาน   ซ่ึง

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและอนุมติัใหจ้ดัจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอกในปี 2559 
 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง แผนงานและการ

จดัการ และไดท้บทวนถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดร้วมทั้งแนวทางแกไ้ข โดยร่วมพิจารณา

กบัผูบ้ริหารทุกคร้ัง 
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4. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอ  นายพรชยั กิตติปัญญางาม หรือ 

นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม  หรือ นายธนากร ฝักใฝ่ผล  จากบริษัท บัญชีกิจ จ ํากัด   ต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

                                                                                        
       

        (ดร.พิชยั  จรรยศุ์ภรินทร์) 

                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสิัยทศันแ์ละพนัธกิจในการดาํเนินงานของบริษทั 

 วสิัยทศัน ์:  เติบโตไปดว้ยกนั 

 เป็นบริษทัท่ีเติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณาไปดว้ยกนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 พนัธกิจ :  ทรัพยสิ์นลํ้าค่าท่ีสุดของบริษทั คือ พนกังานของเรา 

 - พรสวรรคข์องพนกังานคือ ความสามารถในการรังสรรคง์านท่ีมีคุณค่ายิง่ใหญ่ให้

ลูกคา้ 

 - ผลงานท่ีบริษทัผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม 

- คุณค่าของงานปรากฎอยูใ่นผลงานท่ีบริษทัผลิตข้ึนมาซ่ึงคุณค่าเหล่าน้ี นาํพาใหทุ้ก

ภาคส่วนเติบโตไปดว้ยกนั 

- ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล ต่อตา้นทุจริตคอร์รับชัน่ มีความรับผดิชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียและสังคม 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

บริษทัเร่ิมตน้ธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นบริษทัโฆษณา ในช่ือ “บริษทั ประกิต 

แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั” ผูก่้อตั้ง คือ นายประกิต อภิสารธนรักษ ์เม่ือปี 2521  ต่อมาได้

ร่วมทุนกบั Foote, Cone & Belding International Corp. (FCB) บริษทัโฆษณาใหญ่อนัดบั 3 

ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น และจดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ 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 งานบญัชี

และการเงินและใหบ้ริการงานอ่ืน ๆ แก่บริษทัในกลุ่มและบริษทัอ่ืน 

3. วางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท 

ส่วนบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นผูท้าํงานรับจา้งผลิตงานโฆษณาและงานโฆษณาท่ี

เก่ียวขอ้ง  อ่ืน ๆ 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

มกราคม 2557 อนุมติัลงทุนใน Prakit Advertising Co.,Ltd.(Myanmar) เงินลงทุน USD 

22,500.00 หรือ 90% ของทุนจดทะเบียน 

มีนาคม 2557 อนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารการเงินวงเงินไม่เกิน 79,460,000 บาท 

โดยบริษทัจะซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 5,800,000 หุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 

9.67 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 60,000,000 หุน้ 

เมษายน 2557 เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่ม IPG Group 

(FCB) ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัจาํนวน 14,800,000 หุน้ หรือร้อยละ 

24.67 ใหก้บันิติบุคคล/บุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ใหม่รายใดซ้ือหุน้เกิน 5% 

ของทุนจดทะเบียน 

กรกฎาคม 2557    บริษทัเปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย ์จากเดิม P-FCB เป็น PRAKIT 

ตุลาคม 2557 อนุมติัใหบ้ริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เขา้ลงทุนใน

บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

กรกฎาคม 2558     1. อนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 

จาํกดั “การแพทย”์ จาํนวน 7,500 หุน้  และหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,992,500 

หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท โดยซ้ือในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว้

ซ่ึงเท่ากบั 100.-บาทต่อหุน้ รวมเป็นหุน้ท่ีซ้ือทั้งหมด 3,000,000 หุน้ หรือ 300 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.41 ของทุนจดทะเบียนของ “การแพทย”์ เม่ือการเพิ่ม

ทุนเสร็จแลว้ 

  2. อนุมติัใหข้ายท่ีดินจาํนวน 7 แปลง เน้ือท่ีรวม 3 ไร่ 1 งาน 54 ตาราง

วา ท่ีซอยสุขมุวทิ 62 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร ใหก้บับริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั ในราคารวม 

250.3 ลา้นบาท 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั  

  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มประกอบธุรกิจโฆษณาประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการ

แข่งขนัสูงและการพฒันาทางการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใหบ้ริการลูกคา้ 
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จึงตอ้งการผูช้าํนาญการเฉพาะดา้น เพื่อใหลู้กคา้ไดป้ระโยชนสู์งสุดในทุกดา้น บริษทัจึงมี

นโยบายแบ่งการดาํเนินงานตามประเภทของงาน และตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของ

บุคลากรของบริษทัในกลุ่ม 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงและการพฒันาทางการ

ส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใหบ้ริการลูกคา้จึงตอ้งการผูช้าํนาญการเฉพาะดา้น 

เพื่อใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุดในทุกดา้น บริษทัจึงมีนโยบายแบ่งการดาํเนินงานตาม

ประเภทของงาน และตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของบุคลากรของบริษทัในกลุ่ม 

1. การวางแผนกลยทุธดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท 

งานดา้นน้ีตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ในการวางแผนส่ือโฆษณา ซ่ึงบริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการแก่

บริษทัในกลุ่มทั้งหมด และบริษทัอ่ืน บริษทัจะเป็นตวักลางในการซ้ือส่ือทุกประเภท เพื่อจะ

ไดต้น้ทุนส่ือโฆษณาท่ีดีท่ีสุด สาํหรับลูกคา้ทุกราย 

2. รับจา้งผลิตงานโฆษณา ผูผ้ลิตงานโฆษณาคือ ผูส้ร้างสรรคง์านโฆษณาทุกรูปแบบ

โดยแผนกวางแผนกลยทุธ (Strategic Planning) และแผนกสร้างสรรคง์าน (Creative)  จะเป็น

แผนกหลกัในการคิดงานซ่ึงบริษทัยอ่ย จะเป็นบริษทัท่ีผลิตงานดา้นน้ี นอกจากน้ียงัจะตอ้งมี

แผนกบริหารงานลูกคา้เพื่อประสานงานระหวา่งแผนกสร้างสรรคง์านโฆษณา แผนกวางแผน

กลยทุธ นายหนา้ตวัแทนส่ือโฆษณา และลูกคา้เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

รวดเร็ว และประสบผลสาํเร็จ 

3. งานบริการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง งานประเภทน้ีจะเป็นการบริการจดั

กิจกรรมทางการตลาดแบบพิเศษ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการให้

ผูบ้ริโภคของลูกคา้มีประสบการณ์โดยตรง และช่วยในการตดัสินใจไดดี้ข้ึน การจดักิจกรรม

ประเภทน้ีมีหลากหลายประเภท เช่น งานเปิดตวัสินคา้ จดันิทรรศการ การจดัโรดโชว ์

(Roadshow) แจกของตวัอยา่ง 

งานประเภทน้ีตอ้งการทีมงานท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น สามารถจดังานในช่วง

ระยะเวลาท่ีมีจาํกดั และตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ เน่ืองจากจะมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีอาจทาํ

ใหกิ้จกรรมนั้น ๆ ไม่ประสบความสาํเร็จได ้ 

4. งานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสัมพนัธ์ งานประเภทน้ีตอ้งมีทีมงานท่ีสามารถ

เขา้ถึงฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของส่ือต่าง ๆ เพราะเป็นงานท่ีตอ้งทาํประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวต่าง ๆ  
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ของลูกคา้ใหผู้บ้ริโภคทราบเช่น การเชิญนกัข่าวเพื่อร่วมงานแถลงข่าวของลูกคา้ (Public 

Relation) การส่งข่าวใหส่ื้อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกคา้  

5. งานโฆษณาในอินโดจีน บริษทัท่ีอยูใ่นแต่ละประเทศจะเป็นผูใ้หบ้ริการงานโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ทุกประเภท 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  90% 

5. บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัถือหุน้   49% 

 

 นอกจากน้ีบริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัไดถื้อหุน้ 42% 

ใน บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

99.993%  99.965%         49%       80% 90%  

  

  

42%                            

           

 

 

 

บริษทั ประกิต แอด

เวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 

บริษทั มาร์เก็ตติ้ง 

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) 
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หมายเหตุ 

1. บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผูถื้อหุ้นอีกร้อยละ 51 คือ นางสาวภาวิณี                   

อภิสารธนรักษ ์และ นายอนุชา อภิสารธนรักษ ์ ซ่ึงเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั ได

เร็คท ์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 10 คือคนไทย 1 ท่าน 

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

4. บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ผูถื้อหุน้อีกร้อยละ 58 คือ 

• นายอภิรักษ ์อภิสารธนรักษ ์(กรรมการของบริษทัฯ)   ร้อยละ  8 

• นางธนพร บุญยัง่ยนื      ร้อยละ  20 

• นางสาวภณิตา บุญยัง่ยนื     ร้อยละ 5 

• นายรัฐรงค ์ศรีเลิศ      ร้อยละ 25 

 

นางธนพร บุญยัง่ยนื นางสาวภณิตา บุญยัง่ยนื และนายรัฐรงค ์ศรีเลิศ ทั้ง 3 ท่าน ไม่ไดเ้ป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ปี 2556-2558 ตามงบการเงินรวม 

สายผลติภณัฑ์ ดําเนินการโดย %การถือหุ้น ปี 2558 

รายได้ ‘000 

% ปี 2557 

รายได้ ‘000 

% ปี 2556 

รายได้ ‘000 

% 

1.รายได้จากการวางแผนสือ่

โฆษณาและนายหน้าตวัแทนซือ้

สือ่โฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิง่ 

บริษัทยอ่ยอ่ืน ๆ  

- 
99.99 

 

100,497 

60,152 

392 

20.62 

12.34 

0.08 

77,783 

54,418 

716 

21.29 

14.89 

0.20 

94,128 

53,875 

1,258 

23.13 

13.24 

0.31 

   161,041 33.04 132,917 36.38 149,261 36.68 

2.รายได้จากการรับจ้างผลติงาน

โฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิง่ 

บริษัทยอ่ยอ่ืน ๆ 

- 
99.99 

66,621 

91,730 

2,127 

13.67 

18.81 

0.44 

75,630 

100,726 

- 

20.70 

27.57 

- 

87,463 

135,962 

- 

21.49 

33.41 

- 

   160,478 32.92 176,356 48.27 223,425 54.90 

3.รายได้จากการให้บริการท่ี

เก่ียวข้องกบังานประชาสมัพนัธ์

และงานโฆษณาตอ่

กลุม่เป้าหมายโดยตรง 

บจก.มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) 

 
99.96 

 

 
47,288 

 
9.70 

 
32,645 

 
8.94 

 
9,670 

 
2.38 

   47,288 9.70 32,645 8.94 9,670 2.38 

4.รายได้จากการลงทนุและอ่ืน ๆ  บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิง่ 

บริษัทยอ่ยอ่ืน ๆ 

- 
99.99 

 

12,100 

2,718 

307 

2.48 

0.56 

0.06 

19,387 

3,572 

436 

5.31 

0.98 

0.12 

18,245 

5,977 

358 

4.48 

1.47 

0.09 

5. รายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

บมจ.ประกิตโฮลดิง้ส์ - 103,538 21.24 - - - - 

   15,125 3.10 23,395 6.41 24,580 6.04 

รวม  487,470 100 365,313 100 406,936 100.00  
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2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑบ์ริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
 

ก. บริการวางแผนกลยทุธดา้นส่ือโฆษณา และเป็นนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ให้บริการแนะนาํวางแผนกลยุทธ์ดา้นส่ือโฆษณา และเป็นนายหน้าตวัแทนซ้ือส่ือ

โฆษณา แผนกส่ือโฆษณาจะเป็นผูศึ้กษาผลิตภณัฑข์องลูกคา้ และวางแผนการซ้ือส่ือเพื่อให้

ได้ประสิทธิผลตามแผนท่ีวางไว ้ เม่ือลูกค้าอนุมัติแผนการซ้ือส่ือโฆษณาแล้วแผนกส่ือ

โฆษณาจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกบัเจ้าของส่ือต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ผูผ้ลิตรายการ ส่ือส่ิงพิมพ์  ป้ายโฆษณา    และส่ืออ่ืน ๆ เพื่อซ้ือเวลาสําหรับเผยแพร่งาน

โฆษณาของลูกคา้ รายไดข้องบริษทัคือค่านายหนา้จากการเป็นตวัแทน 

 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 บริษทัเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการวางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและเป็นนายหนา้ตวัแทน

ซ้ือส่ือโฆษณาระดบักลางในอุตสาหกรรมน้ี ส่ือโฆษณาหลกัท่ีลูกคา้ซ้ือจะเป็นส่ือโฆษณาทาง

โทรทศัน์ ซ่ึงอตัราค่าโฆษณาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ บริษทัจึงตอ้งมี

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ เพื่อใหไ้ดอ้ตัราค่าโฆษณาท่ีลูกคา้พอใจ 

 นอกจากน้ีส่ือโฆษณาใหม่ ๆ ก็มีอิทธิพลต่อการเขา้ถึงผูบ้ริโภค บริษทัจึงตอ้งศึกษา

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อแนะนาํกบัลูกคา้ 

 ในปี 2557 สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ไดเ้ปิดประมูลดิจิตอลทีวีรวม 24 ช่อง จากเดิมท่ีมีเพียง 6 ช่อง 

และมีการเปล่ียนผ่านจากทีวีระบบเดิมเป็นดิจิตอลในปี 2558 เน่ืองจากการมีผูใ้ห้บริการใหม่

เพิ่มเขา้มาในตลาด ทาํใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจน้ีรุนแรงข้ึน ฝ่ายวางแผนกลยทุธจะตอ้งคาํนึงถึง

ความนิยมในแต่ละช่อง และราคาเพื่อวางแผนใหลู้กคา้ไดผ้ลประโยชนสู์งสุด 
 

 ข. รับจา้งผลิตงานโฆษณาทุกประเภท 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

 รับจา้งผลิตงานโฆษณาทุกประเภทไดแ้ก่ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ การ

ผลิตโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพทุ์กประเภท การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ การผลิตส่ือวีดีโอ 

และผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ืออ่ืน ๆ  
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 บริษทัสร้างสรรคง์านโฆษณา เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัมีแผนกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตงานโฆษณาดงัน้ี 
 

 แผนกวางแผนกลยทุธ์ 

 ทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการของผูบ้ริโภคท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของลูกคา้ ตลอดจนการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขบวนการ

ตดัสินใจ เพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาและวางกลยุทธ์ในแผนการส่ือสารทางการตลาด

ใหก้บัลูกคา้ ทั้งน้ีเรามี 5 ขั้นตอนในการทาํงานเร่ิมตน้ดว้ย การเรียนรู้ ตามมาดว้ยการทาํความ

เข้าใจ จุดประกายแนวความคิด หยัง่ถึงและตกแต่งแนวความคิดให้เข้าถึงผูบ้ริโภคและ

ทา้ยท่ีสุดคือ การทาํใหค้วามคิดนั้นเจริญงอกงามออกมาเป็นผลงานท่ีดีใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
  

แผนกสร้างสรรคง์านโฆษณา 

 ทีมงานสร้างสรรคง์านโฆษณาจะเร่ิมคิดและสร้างสรรคช้ิ์นงานโฆษณา จากขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากแผนกวางแผนกลยทุธ์ และนาํเสนอแนวทางโฆษณาท่ีหลากหลายเพื่อใหลู้กคา้พิจารณา 

ลูกคา้จะเลือกผลงานท่ีคิดว่าสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพฒันาต่อไปเป็นช้ินงานท่ี

สมบูรณ์ 

 การตลาดและการแข่งขนั 

การเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณาจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ถา้เศรษฐกิจดีลูกคา้

กมี็งบโฆษณาสูง ธุรกิจโฆษณากจ็ะเจริญเติบโต แต่ถา้เศรษฐกิจไม่ดี ลูกคา้จะลดงบประมาณ

โฆษณา ซ่ึงจะกระทบต่อธุรกิจโฆษณา บริษทัจึงตอ้งเสนอแผนงานโฆษณาแบบครบวงจรเพื่อ

นาํเสนอลูกคา้ โดยแผนงานนั้นตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัแผนการตลาดของลูกคา้ เพื่อ

จะไดป้ระสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

นอกจากน้ีภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโฆษณานั้นค่อนขา้งรุนแรง มีการลดค่าบริการ

เพื่อให้ได้งานจากลูกคา้ ฉะนั้นการผลิตงานโฆษณาท่ีดีให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ประสบ

ความสาํเร็จจึงเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้ลูกคา้ยงัคงใชบ้ริการของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึง

ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ของบริษทั เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมและตอ้งขยายฐาน

ลูกคา้ใหม่  
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ช่องทางการไดลู้กคา้ใหม่ของบริษทั มีดงัน้ี 
 

1) แข่งขนัเสนอผลงานเพื่อคดัเลือก 

บริษทัโฆษณาจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอผลงานให้กบัลูกคา้คร้ังละหลาย ๆ บริษทั 

บริษทัแต่ละแห่งจะทาํแผนการส่ือสารทางการตลาดเสนอใหลู้กคา้ หากเป็นท่ีพอใจก็

จะไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตงานโฆษณาและวางแผนงานโฆษณาใหก้บัลูกคา้นั้น ๆ  
 

2) การแนะนาํของลูกคา้ตลอดจนสัมพนัธภาพส่วนตวัของผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจงานโฆษณามานานกวา่ 20 ปี มีผลงานโฆษณาเป็นท่ียอมรับอยา่ง

กวา้งขวางประกอบกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีความรู้ ความสามารถและมี

สัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคลากรในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงมีส่วนเสริมให้ฐาน

ลูกคา้กวา้งข้ึน 
 

3) ติดต่อลูกคา้เป้าหมาย 

บริษทัจะติดต่อไปยงัลูกคา้เป้าหมายเพื่อขอนาํเสนอประวติั บริการและผลงานของ

บริษัท เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายพิจารณา ถ้าได้รับความสนใจก็จะเร่ิมทํางานใน

รายละเอียด เพื่อนาํเสนองานต่อไป 

 

 2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

    ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมผลิต 

 จดัแบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  - การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์

  - การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน ์

  - การผลิตสปอตโฆษณาทางวทิย ุ
 

 1. การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์

   การโฆษณาทางส่ิงพิมพ์มีหลายประเภท เช่น การโฆษณาใน

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร แผ่นพบัใบปลิวตลอดจนป้ายโฆษณาต่าง ๆ 

ไม่วา่จะติดตั้งภายใน หรือ ภายนอกอาคาร หรือป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาด 
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 ใหญ่ ป้ายโฆษณาในหรือขา้งรถโดยสารประจาํทาง หรือรถไฟฟ้า ในรถไฟ 

ในท่ีพกัผูโ้ดยสาร ในสนามบิน ฯลฯ เป็นตน้ 

   วิธีการผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพแ์ต่ละประเภท มีเทคนิคในการ

ผลิตแตกต่างกนัออกไป เช่น การผลิตวสัดุโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ แต่กระบวนการผลิต

โดยทัว่ไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี เร่ิมจากการสร้างสรรค์และ

ออกแบบโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือขอ้ความท่ีจะใชใ้นช้ินงาน โดยใช้

เทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิคช่วยในการจดัทาํ  ซ่ึงขั้นตอนน้ีก็

คือ การจดัทาํเลยเ์อา้ท ์เพื่อเสนองานใหลู้กคา้ พร้อมทั้งเสนอวิธีการนาํเสนอ

โฆษณานั้น ๆ เม่ืองานเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ก็จะดาํเนินการผลิต โดยการ

จดัทาํอาร์ตเวิร์คให้เป็นวสัดุโฆษณาส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงการผลิตน้ี

จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เขา้มาช่วย

ในการผลิต 

   การใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะตอ้งประกอบด้วย บุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ ตลอดจนตอ้งมีการพฒันาทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ีการผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์แต่ละประเภท

จะตอ้งคาํนึงถึงงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการผลิตและระยะเวลาในการผลิต

ดว้ย 

   ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัการผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์คือ ความรู้

ความสามารถของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน กล่าวคือ จะต้องมีความรู้

ทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ รวมทั้ง

สามารถแก้ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกับ

งบประมาณและเวลาในการผลิต 
 

  2. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน ์

   ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศันแ์มจ้ะมีความยาวส้ัน ๆ คือ 1 นาที, 

30 วนิาทีหรือ 15 วนิาที แต่กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน และใช้

ระยะเวลาการทาํงานอยา่งนอ้ย 1 เดือน โดยมีการประสานงานกนัเป็นทีม
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ระหวา่งฝ่ายสร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative) และฝ่ายผลิต (Production) 

ซ่ึงผูร่้วมงานทุกคนจะตอ้งมีความละเอียดอ่อนและเขา้ใจเน้ือหาของงานนั้น  

 ๆ อยา่งลึกซ้ึง ก่อนท่ีจะเร่ิมขบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เพราะหากเกิด

ขอ้ผดิพลาดข้ึนหมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจะตอ้งสูญเสียไป 
 

ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดงัน้ี 

1. การทาํสรุปเคา้โครงเร่ืองภาพยนตร์โฆษณา (Storyboard) คือ

การสรุปและทาํความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์โฆษณาท่ี

จะถ่ายทาํอยา่งละเอียดทั้งภาพและเสียงระหวา่งผูร่้วมงานทุกคน 

2. การเตรียมงานการผลิตภายในบริษทั (Internal Pre-Production) 

คือ การเตรียมงานก่อนการถ่ายทาํไดแ้ก่ การเลือกตวัแสดง, 

สถานท่ีถ่ายทาํ, ส่ิงของประกอบฉาก, เส้ือผา้ ฯลฯ ซ่ึงขั้นตอนน้ี

เป็นการเตรียมงานภายใน ระหวา่งบริษทัโฆษณากบั 

Production House หรือบริษทัถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา ก่อน

นาํเสนอลูกคา้ 

3. การเสนอแผนการผลิตใหลู้กคา้พิจารณา  (Pre-Production) คือ

การนาํงานทั้งหมดท่ีเตรียมไวก่้อนการถ่ายทาํมาเสนอแก่ลูกคา้

ในรายละเอียด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บทราบและอนุมติั หากมีส่ิงใด

ท่ีลูกคา้ไม่เห็นดว้ย บริษทัโฆษณาร่วมกบับริษทัถ่ายทาํ

ภาพยนตร์โฆษณา จะตอ้งแกไ้ข จนกวา่จะตกลงกนัไดใ้น

รายละเอียดทั้งหมด 

4. การถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) คือ การถ่ายทาํตาม

รายละเอียดทั้งหมด ดงัท่ีลูกคา้ตกลงแลว้ ทั้งน้ีทีมงานถ่ายทาํ

อาจจะมีการถ่ายทาํเพิ่มเติมจากท่ีตกลงกบัลูกคา้แลว้ เม่ือเห็นวา่

ส่ิงท่ีเพิ่มเติมน้ีจะทาํใหภ้าพยนตร์โฆษณาเร่ืองนั้นน่าสนใจ

ยิง่ข้ึน แต่ทั้งน้ียงัตอ้งรักษาโครงเร่ืองตามท่ีตกลงกนัไว ้ 

5. การผลิตขั้นสุดทา้ย (Post Production) คือการนาํช้ินงานท่ีได้

ถ่ายทาํไวแ้ลว้มาตดัต่อใหเ้ป็นเน้ือเร่ือง, ใส่เทคนิคต่าง ๆ, ใส่

เสียง เพื่อใหเ้ป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะ

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน ์
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  การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี บริษทั

โฆษณาจะตอ้งดูแลทั้งหมดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้

ในทุกขั้นตอน 

  ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์

โฆษณา คือรายละเอียดของงานและการควบคุมงบประมาณ 

เพราะระยะเวลาของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศันน์ั้น 

โดยทัว่ไปจะอยูร่ะหวา่ง 30 วนิาทีถึง 1 นาที แต่จะตอ้งผลิต 

 ภาพยนตร์ใหไ้ดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้ และใชร้ะยะเวลาในการ

ทาํงานนานรวมทั้งงบประมาณในการผลิตค่อนขา้งสูง  บริษทั

จึงตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความสามารถทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ เพื่อ

คดัเลือกบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา ควบคุมการผลิตทุก

ขั้นตอนไม่ใหผ้ดิพลาด รวมทั้งควบคุมงบประมาณและ

ระยะเวลาในการผลิตใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
 

3. การผลิตสปอตโฆษณาทางวทิย ุ    

 ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวทิย ุ แมจ้ะไม่ซบัซอ้น

เท่ากบัการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ แต่กต็อ้งใช้

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นเสียงโดยเฉพาะ คือ 

เจา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิตเสียง (Sound Producer) 
 

สาํหรับขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยจุะมีดงัน้ี 

 1. การสรุปบทโฆษณา (Script Briefing) คือ การสรุปแนวความคิด 

เน้ือหาและถอ้ยคาํท่ีใชใ้นโฆษณาระหวา่งฝ่ายสร้างสรรคง์านและ

ฝ่ายผลิตเสียง พร้อมทั้งเลือกเสียงของโฆษกผูป้ระกาศท่ีเหมาะสมกบั

คาํโฆษณา 

 2. การบนัทึกเสียง (Sound Recording) คือ การอดัเสียงผูป้ระกาศและ

เสียงประกอบต่าง ๆ 
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 3. การตดัต่อและเรียบเรียงเสียง (Sound Mixing) คือ การนาํเสียง

ทั้งหมดมาตดัต่อและเรียบเรียงตามเน้ือหาท่ีไดส้รุปไวแ้ลว้ 

   ปัจจยัสาํคญัในการผลิต สปอตโฆษณาทางวิทย ุ คือ เจา้หนา้ท่ีควบคุม

การผลิต จะตอ้งมีความชาํนาญพิเศษทางดา้นเสียงในการคดัเลือก

เสียงของโฆษกใหเ้ป็นไปตามบทสรุปของโฆษณา 

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

       เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ คือ บริการ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการ

ดาํเนินการภายในองค์กร ซ่ึงบริษทัมีการประกาศนโยบายเร่ืองการลดใช้พลงังาน การนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ ผลของนโยบายจะเห็นไดจ้ากอตัราการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

  2.4  งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

         - ไม่มี- 

 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

 3.1   ความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจเก่ียวกบัการโฆษณามีปัจจยัความเส่ียงดงัน้ี 

1. การสูญเสียลูกคา้รายใหญ่  สภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั บริษทัและบริษทัในกลุ่ม

อาจสูญเสียรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ รายใดรายหน่ึง หรือ รายไดบ้างส่วนไป ซ่ึง

จะมีผลกระทบต่อรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

บริษทัและบริษทัในกลุ่มจึงตอ้งติดต่อเสนองานลูกคา้รายใหม่ ๆ เพื่อลดความ

เส่ียง รวมทั้งพฒันาบุคลากร เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดีเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ใน

ปัจจุบนั 

2. การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์  เน่ืองจากส่ือโฆษณามีการปรับ

อตัราค่าโฆษณาเพิ่มข้ึนเป็นคร้ังคราว ซ่ึงอาจทาํใหป้ริมาณการโฆษณาของลูกคา้

ลดลงบ้าง แต่ไม่ได้กระทบต่อมูลค่างบโฆษณาของลูกค้าท่ีมีการวางแผนไว้

ล่วงหนา้แลว้ และไม่มีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย  
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เน่ืองจากการเรียกเก็บค่านายหนา้ของธุรกิจโฆษณา จะคาํนวณจากอตัราร้อยละท่ี

ตกลงกนัคูณดว้ยตน้ทุนค่าส่ือโฆษณา 

3. การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าผลิตวสัดุโฆษณา จะมีลกัษณะและผลกระทบในทาํนอง

เดียวกบัการเพิ่มข้ึนของอตัราค่าส่ือโฆษณา 

4. การลดลงของอตัราค่านายหนา้และค่าบริการ ปัจจุบนัธุรกิจโฆษณาประสบปัญหา

การแข่งขนัในเร่ืองการลดอตัราค่านายหนา้และค่าบริการท่ีคิดกบัลูกคา้เป็นอย่าง

มาก  ดังนั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งลดอตัราดงักล่าวลงเพื่อรักษาลูกคา้ไว ้ หรือ

เพื่อใหไ้ดลู้กคา้รายใหม่ อยา่งไรกดี็ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยกจ็ะชดเชยการลดลง

ของรายได้ส่วนน้ี โดยการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่  รวมทั้ ง

ควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
 

 3.2   ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย 

ปัจจุบนัมีกฎหมายหา้มโฆษณาสินคา้บางประเภทเช่น สุรา บุหร่ี ฯลฯ เป็นตน้ และใน

อนาคตอาจมีกฎหมายหา้มโฆษณาสินคา้บางประเภทเพิ่มเติม ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัในกลุ่มไม่

มีลูกคา้ท่ีเป็นสินคา้ตอ้งห้ามตามกฎหมาย ในอนาคตถา้มีลูกคา้รายใดมีสินคา้ตอ้งห้าม และ

ตอ้งการท่ีจะโฆษณา บริษทัในกลุ่มมีนโยบายท่ีจะใหลู้กคา้ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 

 3.3 ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร 

 ธุรกิจโฆษณา บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการ บุคลากรในธุรกิจโฆษณาเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ

ดา้น และเป็นท่ีตอ้งการในวงการโฆษณา บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ี  

  บริษทัเห็นความสําคญัของบุคลากรว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ดงัจะเห็นไดจ้ากพนัธกิจ

ของบริษทั  บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายต่าง ๆ สําหรับบุคลากรเช่น การอบรมพฒันาให้

ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง  จดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและ

พนกังาน รวมทั้งยงัมีผลประโยชนพ์นกังานอ่ืน ๆ คือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินกูส้วสัดิการ

ปลอดดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
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  4.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1  ทรัพยสิ์นของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

      ท่ีดินและอาคาร   ปัจจุบนับริษทัตั้งอยู่ ณ  เลขท่ี 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนน

สุขมุวทิ แขวง    บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  อาคารสาํนกังานพร้อมท่ีดินเป็นของบริษทั  

และบริษทัไดน้าํท่ีดินน้ีไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน 30.00 ลา้น

บาทท่ี ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาวภิาวดีรังสิต 

 

  ท่ีดิน  บริษทัมีท่ีดินวา่งเปล่าอีก  1  แปลง คือ 

ท่ีดินตั้งอยูท่ี่ซอยสุขุมวิท 50 จาํนวน 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บริษทัไดใ้หเ้ช่าแก่ผู ้

เช่ารายหน่ึง โดยทาํสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 28 ปีเศษ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2544 และส้ินสุดวนัท่ี 25 กนัยายน 2572 

    มูลค่าท่ีดินและอาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เป็นดงัน้ี 

 

(เฉพาะบริษทั)           

          (บาท) 

                             รวม 

 ท่ีดิน (ราคาทุน)      101,026,000.00  

ค่าปรับปรุงท่ีดิน (ราคาทุน)        2,699,157.82 

   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  (ราคาทุน)   89,523,267.79 

   รวม                     193,248,425.61 

   หกั  ค่าเส่ือมราคา        64,538,678.93 

   มูลค่าตามบญัชี                 128,709,746.68 

 

ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยไดล้งทุนซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้น

การประกอบธุรกิจ  
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ตามลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ และกลุ่มลูกคา้  

 บริษทัร่วมและบริษทัย่อยท่ีบริษทัลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามการร้องขอของ

ลูกคา้ปัจจุบนัในประเทศไทย รวมทั้งการมองเห็นถึงศกัยภาพและโอกาสในการลงทุนในแต่

ละประเทศของฝ่ายบริหาร 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะขยายการดาํเนินธุรกิจโฆษณาเป็นรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมจากปัจจุบนั 

เช่น การเป็นท่ีปรึกษาทางการตลาด การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบเวบ็ไซด์ ซ่ึงเป็น

แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจโฆษณาในปัจจุบนั 

 นอกจากน้ีบริษทัอาจขยายธุรกิจไปในประเภทธุรกิจอ่ืน ถา้มีโอกาส มีผูร่้วมทุน เพื่อ

เป็นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวใหก้บับริษทัและผูถื้อหุน้ 
 

 4.3  การประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 ท่ีดินแปลงท่ีไม่ใช่ท่ีตั้งอาคารสาํนกังานของบริษทัตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นขอ้ 4.1 

บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมไวป้ระมาณ 125.32 ลา้นบาท (งบ

การเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดเ้ปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินสองแปลงน้ี

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน)  

 

5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย     

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ฟ้องร้อง ลูกหน้ีรายหน่ึง มีมูลค่าตามฟ้องจาํนวนเงิน

ประมาณ 8 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้รายน้ีประสบปัญหาทางการเงิน ต่อมาไดท้าํสัญญา

ประนีประนอมยอมความใหผ้อ่นชาํระเป็นรายงวด โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระ 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสาํรองหน้ีสูญ สาํหรับลูกหน้ีรายน้ีไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

  หน้า 22 



 

 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่   

 

 6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

ช่ือบริษทั  : บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระ 

    โขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107535000389 

โทรศพัท ์  : 027153000 

โทรสาร  : 023328522 

Website  : www.prakit.com 

ทุนจดทะเบียน  : 99,484,000 หุน้ เป็นหุน้สามญัทั้งหมดมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

 1.00 บาท 

ทุนชาํระแลว้  : 60,000,000 บาท หรือ 60,000,000 หุน้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : วางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทน 

    ซ้ือส่ือทุกประเภท  

ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโฆษณา 

หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา 

 และบริษทัธุรกิจประเภทอ่ืนเพื่อขยายธุรกิจของบริษทั 
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สรุปข้อมูลของบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 
 

บริษทัร่วม 
 

(1)  รายละเอยีดบริษทั ไดเร็คท์ เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ช่ือบริษทั  : บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้ง   : 88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3  ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทกิจการ  : ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  

    และประชาสัมพนัธ ์

จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 2,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000.-บาท 

    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั 980 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย 

    ไดแ้ลว้ 
 

(2)  รายละเอยีดบริษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

ช่ือบริษทั  : บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

ท่ีตั้ง   : 88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3  ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทกิจการ               : ดาํเนินธุรกิจนายหน้าตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา รับจา้งผลิตงาน

โฆษณา         ทาํโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Event) และ

ประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท 

    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัยอ่ยถือ : บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั บริษทัย่อยของบริษทัถือ

หุ้นร้อย          ละ 42 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและเรียก

ชาํระแลว้ หรือ 42,000 หุน้ 
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(3)  รายละเอยีดบริษทั การแพทย์ สุขุมวทิ 62 จาํกดั 

ช่ือบริษทั  : บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั 

ท่ีตั้ง   : 77 ซอยสุขมุวทิ 62   ถนนสุขมุวทิ 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 

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.41 ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ โดยมีรายละเอียดการชาํระค่าหุน้ดงัน้ี 

     1. หุน้สามญั 7,500 หุน้ เรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

    2. หุน้สามญั 2,992,500 หุน้ เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 
 

บริษทัย่อย 
 

(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 ของจาํนวนหุน้ท่ี 

    จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
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 (2)  รายละเอยีดบริษทั ประกติ แอดเวอร์ไทซ่ิง  จํากดั 

ช่ือบริษทั  : บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 

ท่ีตั้ง   : 88  ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 ถนนสุขมุวทิ  แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทกิจการ                 : ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาและรับจา้งผลิตงาน   

โฆษณา 

จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท 

    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ       : หุน้สามญั 99,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.993 ของจาํนวนหุน้ท่ี

    จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
 

(3)  รายละเอยีดบริษทั มาร์เกต็ติง้ ไดร์ว เวริลด์ไวด์ (ประเทศไทย)  จํากดั 

ช่ือบริษทั  : บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้ง   : 88  ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 ถนนสุขมุวทิ  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 

 

(4)  รายละเอยีดPRAKIT ADVERTISING CO.,LTD. 

ช่ือบริษทั  : PRAKIT ADVERTISING CO.,LTD. 

ท่ีตั้ง                                  : No. 62, Room No 501, Bandoola Complex Tower (A),    

Mahabandoola Street, Pazundaung township, Yangon, 

Myanmar. 
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ประเภทกิจการ               :   ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา รับจา้งผลิตงาน

โฆษณา              ทาํโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Event) 

และประชาสัมพนัธ ์

จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 เหรียญสหรัฐ  

    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระร้อยละ 50 

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : ร้อยละ 90  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายและชาํระแลว้  

    

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
 

(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เลขท่ี 93 ชั้น 14  ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ดินแดง 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 อาคารโมเดอร์นทาวน ์ชั้น 9 ซอยเอกมยั 3 ถนนสุขมุวทิ 63 

        แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   

        โทร 02-3820414  โทรสาร 02-3815849 

 (ค)  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย ์

ทนายความ  ใบอนุญาต  เลขท่ี 13357/2529 

เลขท่ี 44/86 ซอยเจริญพฒันา  ถนนติวานนท์ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง  

จงัหวดันนทบุรี 
  

 6.2 ขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 

 -ไม่มี-   
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

 7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

        มีทุนจดทะเบียน 99,484,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 99,484,000  หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 60,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุน้ละ 1.00  บาท  เป็นเงิน  60,000,000.00 บาท   

 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้น

บุริมสิทธิ 

       7.2  ผูถื้อหุน้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 19 

มกราคม 2559   มีดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ท่ีถือ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1.  บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

จาํกดั** 

14,810,600 24.68 

2. ครอบครัวอภิสารธนรักษ ์

   นายประกิต             อภิสารธนรักษ ์

   นางสาวภาวณีิ         อภิสารธนรักษ ์

   นายอนุชา               อภิสารธนรักษ ์

   นายอภิรักษ ์            อภิสารธนรักษ ์  

 

4,899,900 

2,328,994 

2,761,493 

2,608,793 

 

8.17 

3.88 

4.60 

4.35 

3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE,  

LONDON BRANCH 

3,376,000 5.63 

4. บจก.โปรมาร์ท อินเตอร์เนชัน่แนล 1,460,000 2.43 

5. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร        เทวกลุ 1,000,000 1.67 

6. นายวชิยั                  จิรเจริญกิจกลุ 933,800 1.56 

7. นายจุมพล               สุวฒันพงษ ์ 850,000 1.42 
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รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ท่ีถือ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

8. นายมาณพ               สุพกัตร์มนตรี 519,000 0.87 

9. นางสาววชิชุดา         ไกรฤทธิกลุ 484,200 0.81 

10. นายแพทยป์ระพนัธ์  อภิสารธนรักษ ์ 457,980 0.76 

รวม 36,490,760 60.82 

 

หมายเหตุ  :    **บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั  บริษทัโฆษณาก่อนร่วมทุนกบักลุ่ม 

FCB ปัจจุบนัประกอบธุรกิจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ เพียงแต่มีกรรมการร่วมกนั  

 7.3   การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

         -ไม่มี- 

 7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงานปกติ 

บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  คณะกรรมการบริษทั

ของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นผูพ้ิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั กระแสเงินสดว่า

พอเพียงท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และโครงการลงทุนในอนาคต(ถา้มี) และเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อขอ

อนุมติั  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา 
 

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้(บาท) 0.80 1.00 1.00 0.75 0.65 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 

 (ร้อยละ) 

93.63 77.13 63.04 63.68 70.36 
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8.โครงสร้างการจัดการ 

แผนโครงสร้างการจดัการ 

       

 

  

 

 

  

   

 

  

  

   

   

  

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

เลขานกุารบริษัท   

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  

ฝ่ายกฎหมาย           

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันา

อยา่งยัง่ยืนขององค์กร 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายธุรการและอาคาร 

ฝ่ายจดัหา 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส 

 ฝ่ายสื่อโฆษณา 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

แผนกบญัชี 

แผนกการเงิน 

หวัหน้าสว่นบญัชีและ

การเงิน 

บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ 

แผนกข้อมลู แผนกซือ้สื่อโฆษณา แผนกวางแผนสื่อโฆษณา 

กรรมการผู้จดัการ 

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง 

ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และวิจยั 

ฝ่ายดแูลลกูค้า 

ฝ่ายจดักิจกรรม 

ฝ่ายดแูลลกูค้า 

กรรมการผู้จดัการ 
บจก.มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) 

ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา 

ฝ่ายผลิต 

รองกรรมการผู้จดัการ
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8.1   คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  

ประกอบดว้ยกรรมการ 9  ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษทั             ตาํแหน่ง                      ปีท่ีไดรั้บ     ระยะเวลาท่ีดาํรง

              การแต่งตั้ง   ตาํแหน่งกรรมการ 

1. นายประกิต    อภิสารธนรักษ ์      ประธานกรรมการ        2535   24 

2.  นายพิศาล    ประหษัฎางกรู      รองประธานกรรมการ  2535  24 

3.  นายอนุชา     วริิยะชยั         กรรมการผูจ้ดัการ         2551    8 

4.  นายปรีชา     เชาวโชติช่วง         กรรมการ                          2535  24 

5.  นายอภิรักษ ์  อภิสารธนรักษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ  2551    8 

6.  นายวเิชียร      นาคอินทนนท ์      กรรมการ   2535  24 

7.  ดร.พิชยั          จรรยศุ์ภรินทร์       กรรมการอิสระ   2548  11 

         และกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายโสมนสั   ณ บางชา้ง          กรรมการอิสระ   2535  24 

         และกรรมการตรวจสอบ 

9.  ดร.มนูญ       พาหิระ          กรรมการอิสระ   2547  12 

         และกรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ  :  นายอนุชา วริิยะชยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
 

กรรมการบริษทัแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้กรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียว

หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย

เพียงใดไม่ได ้
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(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี

บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะ

พึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี  หากจาํนวนกรรมการจะ

แบ่งออกใหต้รงจาํนวนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้ งกลับเข้าดํารงตาํแหน่ง

กรรมการอีกได ้
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายประกิต อภิสารธนรักษ ์ลง

ลายมือช่ือ 

ร่วมกบั นายพิศาล ประหัษฎางกูร หรือ นายปรีชา เชาวโชติช่วง หรือ นายอนุชา วิริยะชยั หรือ 

นายอภิรักษ ์อภิสารธนรักษ ์คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั ไม่

มีขอ้จาํกดัอาํนาจกรรมการ  
     

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารเป็นไปตามนโยบาย

ท่ีกาํหนด อยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีดงัน้ี    

1.  กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณประจาํปี 

2.  พิจารณาผลประกอบการทุกไตรมาสของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม 

3.  พิจารณาการใชเ้งินลงทุนในโครงการใหม่ การซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพย ์

4.  พิจารณาอนุมติัการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนสัของผูบ้ริหารและพนกังาน 
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5.  พิจารณาแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานะของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ

บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษทัย่อย และผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้ ง

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6.  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

7.  การจดัใหมี้การกาํกบัดูแลและการบริหารกิจการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมท่ี

ดี เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

 รายละเอียดประชุมกรรมการบริษทั 

 

รายช่ือกรรมการบริษทั ประชุมกรรมการ 

1.  นายประกิต      อภิสารธนรักษ ์

2.  นายพิศาล        ประหษัฎางกรู 

3.  นายปรีชา        เชาวโชติช่วง 

4.  นายวเิชียร       นาคอินทนนท ์

7.   ดร.พิชยั          จรรยศุ์ภรินทร์ 

8.   นายโสมนสั     ณ บางชา้ง 

9.   ดร.มนูญ         พาหิระ 

10.  นายอนุชา       วริิยะชยั 

11.  นายอภิรักษ ์    อภิสารธนรักษ ์

9/9 

9/9 

9/9 

9/9 

4/9 

9/9 

4/9 

9/9 

9/9 

 

8.2   คณะผูบ้ริหาร 

 เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจในการบริหาร

บริษทั ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2558  ประกอบดว้ย  7  ท่านดงัน้ี 
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    1.  นายประกิต อภิสารธนรักษ ์ ประธานกรรมการบริหาร 

    2.  นายพิศาล  ประหษัฎางกรู  รองประธานกรรมการบริหาร 

    3.  นายอนุชา   วริิยะชยั  กรรมการผูจ้ดัการ 

    4.   นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ             

     5.  นางสิริอร   เชิญพิพฒัน ์  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายส่ือโฆษณา 

    6.  นางสาววชิชุดา ไกรฤทธิกุล  หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี 

    7.  นางจารุวรรณ กลัยาณมิตร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหาร 

 1.  กาํหนดกลยทุธ์และแผนงานบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการอนุมติั 

 2.  จดัทาํงบประมาณประจาํปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

 3.  จดัทาํและนาํเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ 

 4.  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

     บริษทั 

 5.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

8.3   เลขานุการบริษทั 

 

                นางสาววชิชุดา  ไกรฤทธิกุล 

  

 **ประวตัิ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทัดูจากเอกสารแนบ 1 

  

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยมีนโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

1.  กาํหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหก้บักรรมการบริษทัท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและไม่ไดรั้บ

เงินเดือนในตาํแหน่งผูบ้ริหาร โดยพิจารณาถึงความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
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2.  กาํหนดจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้กบักรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

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 

  ไม่มี 

นอกจากน้ี บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพื่อตอบแทนการทาํงาน

ในตาํแหน่งผูบ้ริหารเป็นเงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจาํนวนเงินรวม 13,382,260.00 

บาท 

      บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนในตาํแหน่ง

กรรมการ 

บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการเพื่อตอบแทนการทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารเป็น

เงินเดือนและโบนสั และสวสัดิการอ่ืนเป็นจาํนวนเงินรวม 8,649,692 บาท 
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8.5  บุคลากร 

 จาํนวนพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ประกอบดว้ย 

 

 บริษทั บริษทัยอ่ย 

ฝ่ายบริหาร 5 9 

ฝ่ายส่ือโฆษณา 38 - 

ฝ่ายดูแลลูกคา้/สร้างสรรคง์านโฆษณา/

วางแผนกลยทุธ์/ผลิต 

- 60 

ฝ่ายสนบัสนุน 43 20 

 รวม 86 89 

 

 ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2558 ประกอบดว้ย 

เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินสมทบประกนัสังคม เป็นจาํนวนดงัน้ี 

บริษทั บริษทัยอ่ย 

57,898,720.85 บาท 76,035,545.20 บาท 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้ พนกังานจึงตอ้งมีความ

ชาํนาญในงานในหนา้ท่ี บริษทัจึงไดจ้ดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอตลอดปีในหลายระดบัดงัน้ี 

1. คดัเลือกพนกังานเพื่อเขา้อบรมในสถาบนัการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายนอกบริษทั และจดัให้

พนกังานเหล่าน้ีถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บการอบรมมาใหก้บัพนกังานอ่ืน ๆ ในบริษทั 

2. จดัใหมี้การอบรมภายในองคก์ร โดยเชิญวทิยากรบุคคลภายนอกใหจ้ดัการฝึกอบรมให้

พนกังานภายในบริษทั 
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9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั มีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน มีความ

รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ และสังคม  ส่งเสริมพฒันาพนกังานขององคก์รตามพนัธกิจ

ของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัเห็นความสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยมี

การกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในธุรกิจของบริษทั  
 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

 โครงสร้างการบริหารจดัการประกอบดว้ย 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยไดรั้บการเลือกตั้ง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2555  เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2555  และคร้ังท่ี 4/2555 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการ

อิสระ  ประกอบดว้ย 

     1.   ดร.พิชยั            จรรยศุ์ภรินทร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     2.   ดร.มนูญ  พาหิระ   กรรมการตรวจสอบ 

                  3.   นายโสมนสั      ณ บางชา้ง  กรรมการตรวจสอบและเป็นผูมี้ความรู้ใน 

       การสอบทานงบการเงิน 

     4.   นางสาววชิชุดา  ไกรฤทธิกุล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษทัดงัต่อไปน้ี 
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1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal  Control)  และการ

ตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

และประชุมกบัผูส้อบบญัชีปีละคร้ัง 

5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    หรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย    ดว้ยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการแต่ละ

ท่าน เขา้ร่วมประชุมดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ จาํนวนเขา้ประชุม 

1. ดร.พิชยั           จรรยศุ์ภรินทร์ 

2. ดร.มนูญ          พาหิระ 

3. นายโสมนสั     ณ บางชา้ง 

4/4 

4/4 

4/4 

 

 2. คณะผูบ้ริหาร 

 คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษทัมาจดัทาํแผนงาน

และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีจดัทาํไวโ้ดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

  1. จดัทาํแผนงานการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี 

  2. ดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
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  3. นาํเสนอขอ้มลูทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

 3. คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

 คณะกรรมการชุดน้ีประกอบดว้ย 

  1. กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

  2. เลขานุการบริษทั 

  3. ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  4. ตวัแทนจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

-บทบาทและหนา้ท่ี 

 1. กาํหนดแนวทางปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในธุรกิจของบริษทั 

 2. วางแผนการพฒันาพนกังานของบริษทัในกลุ่ม 

 3. กาํหนดการจดัทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

9.3  การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทั จะไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัตามคุณสมบติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ใน

หลายอาชีพ รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

ส่วนคณะกรรมการอิสระมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก

เป็นกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระไว ้ดงัน้ี 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน 

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบั

เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร 

ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ

หุน้ส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่  
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บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 

หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 
 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษทัแต่งตั้งกรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูมี้

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย เพื่อดูแล

ผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทัยอ่ย เพื่อกาํหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผดิชอบการดาํเนินงานเพื่อผลโยชนสู์งสุดของ

บริษทัยอ่ย 

 กรรมการของบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทั

แต่งตั้งมีสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย เวน้แต่เร่ืองใด ๆ ท่ีตอ้งขออนุมติัจาก

คณะกรรมการของบริษทัก่อน 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัมีขอ้หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะใช้

ขอ้มูลภายในท่ีไดรั้บทราบมาและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับ

โอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้าํหนดบทลงโทษไวโ้ดย

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดบทลงโทษตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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นอกจากน้ีบริษทัยงัไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทราบถึง

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ภายใน 3 วนั นบัจาก

วนัเปล่ียนแปลงการถือครอง 
 

9.6  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหบ้ริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ผูส้อบบญัชี

ของบริษทัดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีเป็นเงิน 1,102,000.00 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน    ไม่มี 
 

9.7  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายการกาํกบัดูแล 

 การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบวา่จะตอ้งใช้

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจ และมีจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจ ตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงัผลประโยชนข์อง

บริษทั และมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ 

การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 บริษทักาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในธุรกิจ

ของบริษทัดงัน้ี 

 1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั ยอมรับหรือใหก้ารสนบัสนุน

หรือเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 2. กลุ่มบริษทัหา้มไม่ใหรั้บสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการใหข้องขวญัทางธุรกิจ 
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 3. พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการทุจริต ตอ้งแจง้ให้

ผูรั้บผดิชอบทราบ และบริษทัตอ้งใหค้วามคุม้ครองและเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีรายงานการ

ทุจริต รวมทั้งตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บรายงาน ขอ้กาํหนดและวธีิการในการแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบ

ทราบไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีไดม้อบใหพ้นกังานเม่ือเขา้ทาํงานกบั

บริษทั 

 4. บริษทัจดัใหมี้การใหค้วามรู้ การต่อตา้นการทุจริต และคอร์รัปชัน่แก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน และพฒันาใหมี้จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดวธีิการแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขไ์วใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  กาํหนดใหพ้นกังานแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขต่์อบริษทั 

2.  กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขต์ามสายบงัคบับญัชาหรือ

ระดบัท่ีสูงข้ึน ไป หรือต่อกรรมการตรวจสอบ 

3.  ดาํเนินการสอบสวนโดยผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บการแจง้

เบาะแสหรือร้องทุกขห์รือจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนั 

4.  เม่ือผลการพิจารณาและการดาํเนินการแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งแจง้ใหพ้นกังานท่ี

แจง้เบาะแสหรือร้องทุกขท์ราบภายใน 15 วนั ถา้พนกังานผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องทุกข์

ไม่พอใจผลการพิจารณาและการแกไ้ขสามารถนาํเร่ืองอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได ้

5.  พนกังานท่ีแจง้เบาะแสหรือร้องทุกขก์ล่าวโทษ ไดรั้บการรับรองจากบริษทัวา่จะไม่

เป็นเหตุใหเ้ลิกจา้ง ลงโทษหรือดาํเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังาน 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ 

ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได ้นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่ 
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ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website : www.prakit.com   ของบริษทั 

และในหนงัสือเชิญประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหน้า 

รวมทั้งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในทุกวาระของการประชุม และ

บริษทัได้เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นในเว็บไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนั หลงัการ

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นได ้ 

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้

พิจารณากาํหนดใหมี้การส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้ง

พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ 

 พนกังาน 

 บริษทัฯ มีการดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาค มีสวสัดิการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีรถ

รับส่งพนกังาน กิจกรรมวนัเกิดพนกังาน จดัอบรมสัมนาใหพ้นกังาน โดยในปี 2557 บริษทัไดมี้

การฝึกอบรมภายใน และภายนอกสถานท่ี รวมทั้งส่งเสริมพนกังานใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น ส่งพนกังานฝ่ายสร้างสรรคง์านโฆษณาเขา้ร่วมแข่งขนัรายการต่าง ๆ  

 ลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายสร้างผลงานท่ีดีใหก้บัลูกคา้ พฒันาคุณภาพของงานเพื่อใหลู้กคา้

ประสบความสาํเร็จ ดูแลผลประโยชนข์องลูกคา้ และปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด 

 คู่คา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้อยา่งเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสใหคู่้คา้

ไดเ้สนอราคาและเขา้แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

 คู่แข่ง 

 บริษทัฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

สมาคมฯ อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกฎระเบียบเหล่าน้ีไดส้นบัสนุนการแข่งขนัในธุรกิจอยา่งเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั 
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 ผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสร้างกิจการใหมี้ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงย ัง่ยนื มีบรรษทัภิบาลท่ีดี 

ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มูล และสิทธิท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ในสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 สังคม 

 ****ดูรายละเอียดในขอ้ 10. 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัไดมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุม รายงานประจาํปี และเอกสารประกอบการประชุม

ใหผู้ถื้อหุน้ ลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์เป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งใหผู้ถื้อหุน้

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวนัประชุม ตาม

รายละเอียดและวธีิการท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิัยทศัน ์เป้าหมายธุรกิจและงบประมาณ

ประจาํปี รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อใหด้าํเนินการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพ 

 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู ้จัดการ และโครงสร้าง

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง

คณะ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมตามปกติอย่างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผล

การดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล

อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
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การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 บริษทัดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทัไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และผู ้

ลงทุนเขา้พบกบัผูบ้ริหารของบริษทัไดโ้ดยผา่นการนดัหมายล่วงหนา้ 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั

อยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมี

การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกบัความขดัแยง้

ของผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล รายละเอียด 

เหตุผลและความจาํเป็นต่าง ๆ ในหนังสือรายงานประจาํปี  และแบบ 56-1 ของบริษทัตามกฎ

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะไดรั้บการพิจารณาโดยคาํนึงค่าตอบแทน

ของธุรกิจท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัธุรกิจของบริษทั เพื่อให้ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ

ร่วมทาํงานใหบ้ริษทัเป็นระยะเวลานาน 
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คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบไปดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

    กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4 ท่าน 

    กรรมการบุคคลภายนอก   2 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ    3 ท่าน 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการอิสระ    3 ท่าน 

3. คณะผูบ้ริหารมีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการบริษทั     4 ท่าน 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทั   3 ท่าน 

คณะกรรมการของบริษทัมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการท่ี

มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัมานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นงาน

ศิลป์และการตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนการทาํงานของผูบ้ริหาร กรรมการอิสระเป็นกรรมการ

ตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีกํากับและตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการ

ผสมผสานทั้งกรรมการและผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินธุรกิจให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษัท บริษัทร่วม และบริษทัย่อย มีนโยบายการดําเนินธุรกิจให้ผลงานเป็นงานท่ี

สร้างสรรคแ์ละมีจริยธรรม 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัคือ งานบริการ เป็นนายหนา้ตวัแทน และรับจา้งผลิตงานโฆษณา 

จึงมีหนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งกบัผูบ้ริโภค บริษทัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อ 

ลูกคา้  สร้างผลิตภณัฑข์องลูกคา้ใหผู้บ้ริโภครู้จกั 
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ผูบ้ริโภค  ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องลูกคา้แก่ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง เพื่อเป็น

ทางเลือกของผูบ้ริโภค 

คู่คา้  ให้โอกาสคู่คา้ในการเขา้เสนองานและมีกระบวนการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นธรรม 

เช่น การเลือกบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของ

บริษทัผูผ้ลิต ราคา ความเก่ียวโยงระหว่างพนกังานกบัคู่คา้ และตอ้งคดัเลือกจากผูผ้ลิตอยา่งนอ้ย 

3 ราย 

คู่แข่ง  กาํหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่

แข่งขนัทางการคา้ในส่ิงท่ีไม่ดี เพื่อใหไ้ดง้านจากลูกคา้ของคู่แข่ง 

คู่แข่ง  กาํหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่

แข่งขนัทางการคา้ในส่ิงท่ีไม่ดี เพื่อใหไ้ดง้านจากลูกคา้ของคู่แข่ง 

พนกังาน  บริษทัมีนโยบายการจา้งงานอยา่งเป็นธรรม มีสวสัดิการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานเกบ็ออมและมีความมัน่คงหลงัเกษียณ 

 นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนกังาน

ในแต่ละปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผูก้าํหนดหวัขอ้การอบรมใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด

โดยผูบ้ริหาร และมีการกาํหนดตารางการอบรมในแต่ละปี 

 บริษทัจดัให้มีกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัระหว่างพนกังานกบัพนกังาน พนกังานกบัผูบ้ริหาร 

เพื่อสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 ในแต่ละปีจะจดัใหมี้งานประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงจะช้ีแจงถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในปีท่ีผ่านมา และจะให้นโยบายแก่พนกังานในปีถดัไป ซ่ึงกิจกรรมน้ีบริษทัไดจ้ดัทาํมา

ทุก ๆ ปี ตั้งแต่จดัตั้งบริษทั 

ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัมีกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  สนบัสนุนใหพ้นกังานท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ไดแ้บ่งปันความรู้ใหก้บัพนกังานท่านอ่ืน ๆ 

โดยจดักิจกรรม “Monthly Talk” 
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2.  จดัแข่งขนักีฬา บริษทัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั โดยการ

จดัแข่งขนักีฬา ปิงปอง สนบัสนุนใหท้ั้งผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมแข่งขนั 

3.  จดัอบรม บริษทัเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมีค่าสูงสุดขององคก์ร จึงส่งเสริม

การอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะตามสายอาชีพ จึงไดมี้การจดัอบรม ดงัน้ี 

3.1  จดัใหมี้วทิยากรบุคคลภายนอก เขา้มาฝึกอบรมภายในองคก์ร โดยในปี 2558 จดัใหมี้   

       จาํนวน  5  คร้ัง 
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3.2   จดัส่งบุคลากรขององคก์รใหเ้ขา้ร่วม การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่จะ เป็นการ

พฒันา        ศกัยภาพของบุคลากร โดยกาํหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจาํปี 

4.  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน 

-บริษทัจดัให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนักงานในราคาท่ีเป็นธรรม และไดป้รับปรุง

หอ้งอาหารเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน ซ่ึงไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้ในปี 2558 

 -จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้เช่ือมต่อท่ีทาํการบริษัทกับบริการขนส่ง

สาธารณะ 

 -จดัใหมี้มุมพกัผอ่น เช่น มีโต๊ะปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นตน้  

 -จดัใหมี้ของขวญัในวนัคลา้ยวนัเกิดของพนกังาน 

การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัคือ การบริการ การดูแลส่ิงแวดลอ้มจึงอยู่ท่ีการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั โดยกาํหนดใหมี้การใชท้รัพยากรทุกชนิด อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สิทธิมนุษยชน 

 บริษทักาํหนดนโยบายในการสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีจะไม่ใหง้านท่ีนาํเสนอจาํกดัสิทธิ

หรือดูถูกเหยยีดหยามบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น พิจารณารับ

พนกังานท่ีอยูใ่นชุมชนก่อน รับพนกังานท่ีเป็นผูพ้ิการ ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 

 ในปี 2557 ท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบกบัปัญหาทางการเมืองซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจ

โดยรวม ทาํใหบ้ริษทัเห็นถึงความยากลาํบากของบริษทัขนาดเล็กท่ีตอ้งด้ินรนเพื่อความอยูร่อด 

บริษทัจึงวางแผนท่ีจะแบ่งปันความรู้ในเร่ืองโฆษณาของบริษทั ใหก้บับริษทัขนาดเลก็ท่ีมีความ

ตอ้งการ  จึงไดริ้เร่ิมโครงการ “เอสเอม็อี” คือ  
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1. รับสมคัรและคดัเลือก “เอสเอม็อี” 3 บริษทั    

2. วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด วางแผนการซ้ือส่ือโฆษณาและให้ความรู้ทางดา้นการ

โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โดยการจดัทาํเป็นเวร์ิคช็อป (work shop) ใหแ้ต่ละเอสเอม็อีท่ี

ไดรั้บการคดัเลือก 

3. บริษทัติดตามผลจากเวิร์คช็อปเพื่อเกบ็เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและวางแผนสาํหรับ

การดาํเนินการโครงการคร้ังต่อไป 

 

นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการแบ่งปันค วามรู้ให้กบั นกัศึกษาโดยส่ง

ผูบ้ริหารและพนกังานไปใหค้วามรู้ตามสถานศึกษาในปี 2558 ไดจ้ดักิจกรรมรวม 8 คร้ัง ความรู้

ท่ีนาํไปแบ่งปันมีทั้งทางดา้นสร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative) การส่ือสารการตลาด (Marketing 

Communication) การบริหารงานโฆษณา หลกัการจดัการดา้นส่ือสารองคก์รเป็นตน้ 
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11.  การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารได้ทบทวนระบบการควบคุม

ภายในดา้นบญัชี การเงิน รวมทั้งไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองคก์ร 

การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานระบบสารสนเทศและขอ้มูล ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ รวมทั้งไดใ้ชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดว้ย 

อยา่งไรกดี็ทางบริษทัไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี เร่ือง

การจดัตั้ งฝ่ายตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษทัจึงอนุมติัให้จดัจา้งบริษทัผูต้รวจสอบ

ภายใน เพื่อทาํงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

 

12.   รายการระหว่างกนั  

12.1   บริษทัฯ  มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยการถือหุน้และ/หรือการเป็น

กรรมการร่วมกนั และ/หรือผูบ้ริหารของกิจการ ดงัน้ี 
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ความสัมพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท) ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

บจก.มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว 

เวริลดไ์วด(์ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางตรง 

บจก.ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

 

รายไดค้่าเช่า 

 

2,627 

480 

 

 

 

60 

 

 

 

 

180 

 

 

คิดค่าเช่าพื้นท่ีส านกังานในอตัราอา้งอิง

อตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 รวม 3,347  

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

บจก.มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว

เวริลดไ์วด์ (ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางตรง 

บจก.ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) 

 

 

รายไดค้่า

บริหารงาน

จดัการ 

 

 

 

 

31,686 

384 

 

 

 

96 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียน มีขอ้ตกลงในการ

จดัการบริหารงานทางดา้นบญัชี 

การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล 

ธุรการทัว่ไปอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ย 

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีไดต้กลง

กนัเน่ืองจากบริษทัฯ เหล่าน้ีไม่มี

บุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง

ดงักล่าวขา้งตน้ 
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ความสัมพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า (พนับาท) ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.62 กราฟฟิค แอนด ์

รีทชั (มีผูบ้ริหารของบริษทั

จดทะเบียนเป็นกรรมการ

และผูถื้อหุน้) 

 

 

 

รายไดค้่า

บริหารงาน

จดัการ 

 

 

 

 

1,800 

 

 

 

120 

 

 

บริษทัจดทะเบียน มีขอ้ตกลงในการ

จดัการบริหารงานทางดา้นบญัชี 

การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล 

ธุรการทัว่ไปอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ย 

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีไดต้กลง

กนัเน่ืองจากบริษทัฯ เหล่าน้ีไม่มี

บุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 รวม 34,086  

 

บริษทัยอ่ย 

บจก.มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว 

เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางตรง 

บจก.ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

 

รายได้

ค่าบริการอ่ืน 

ค่าน ้าประปา/

ไฟฟ้า/อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

24 

 

 

 

 

64 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนมีข้อตกลงในการ

เรียกเก็บค่าน ้ าประปา/ไฟฟ้า/ค่าใช้จ่าย

ส านักงาน จากบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมตามประมาณการใช ้

 

 

 

 

 

 

 รวม 185  
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ความสัมพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท) ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ย 

บจก.มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว 

เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 

 

บริษทัร่วมทางออ้ม(บริษทั

ร่วมคา้) 

บจก.แบงคค์อกไรเตอร์

แอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.ดบัเบิ้ลพี มาร์เก็ตต้ิง 

คอมมิวนิเคชัน่(มีกรรมการ

ร่วมกนั) 

 

รายไดค้่า

นายหนา้และ

บริการ 

 

รายไดค้่า

นายหนา้และ

บริการ 

 

90 

 

 

 

 

187 

 

 

 

42 

 

บริษทัจดทะเบียนได้ให้บริการในการ

ซ้ือส่ือโฆษณาให้กับบริษัทเน่ืองจาก

บริษัทจดทะเบียนสามารถซ้ือได้ใน

ราคาตลาดซ่ึงต ่ากวา่ท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือเอง 

 รวม 319  

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

 

บจก.มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว 

เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บจก.62 กราฟฟิค แอนด ์

รีทชั (มีผูบ้ริหารของบริษทั

จดทะเบียนเป็นกรรมการ

และผูถื้อหุน้) 

 

 

ตน้ทุนบริการ 

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนบริการ 

ค่าใชจ่้าย 

 

 

ตน้ทุนบริการ 

 

12,476 

3,640 

300 

200 

 

 

1,222 

 

บริษทัจดทะเบียนไดใ้ช้บริการทางดา้น

ดูแลลูกคา้และสร้างสรรค์งานโฆษณา

จากบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยคิดราคา

ตามราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป เน่ืองจาก

บริษัทจดทะ เ บียนไม่ มี บุคลากร ท่ี

เช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว 

 รวม 17,838  
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ความสัมพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท) ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ย 

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 

  

บจก.มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว  

เวริลดไ์วด(์ประเทศไทย) 

 

 

รายไดเ้งิน 

ปันผล 

 

 

5,000 

 

1,999 

 

รายไดเ้งินปันผลจากการลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย 

 

 รวม 6,999  

บริษทัร่วม 

บจก.การแพทย ์สุขมุวทิ 62 

 

ก าไรจากการ

ขายท่ีดิน 

 

 

160,300 

 

บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน(ท่ีดิน) ให้บริษัทร่วมตามราคา

ประเมินจากผูป้ระเมินอิสระ 

 

 รวม 160,300  
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รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เป็นรายการระหวา่งกนัโดยปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย และบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของทุกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั มี

ตน้ทุนต ่า จะได้มีก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีสูง บริษทัมีนโยบายท่ีจะ

ด าเนินการรายการระหวา่งกนัโดยปกติน้ีต่อไปในอนาคต 

 ในกรณีท่ีจะมีรายการหว่างกันเกิดข้ึนในอนาคต  บริษัทยงัคงด าเนินนโยบายตาม

แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทัว่ไป  รวมทั้ งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ซ่ึงบริษทัไดร้ายงานรายการระหวา่งกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

 12.2  บริษทัฯ ไดค้  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ย และ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

● บริษัท ฯ น าเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า จ  านวน 30 ล้านบาท จ าน าเป็น

หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี จ  านวนเงิน 25 ลา้นบาท และวงเงินหนงัสือค ้าประกนั 5 ลา้นบาท 

ใหก้บั บริษทั แบงคค์อก    ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 

● บริษทัฯ น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นอาคารส านกังานปัจจุบนั จ  านอง 58.50 ลา้นบาท 

เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงิน 30 ลา้นบาทใหก้บับริษทั ประกิต แอดเวอร์

ไทซ่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  

 การค ้ าประกันข้างต้น เพื่อให้บริษทัร่วมและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินงาน 

 



 

 

13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

 1.  สรุปรายงานผุส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  

ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการดงักล่าว จากผลการตรวจสอบผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีได้ปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบั

จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ

ของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียง
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ดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบ

การเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี

ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง

การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ผูส้อบบญัชีเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี 

 

ความเห็น 

ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม

และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ

ของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน

สดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  
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2. งบการเงินรวม
บริษทัฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานจากงบการเงินรวม ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้โดยแสดง

เปรียบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2558  2557  และ 2556

บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน ) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557 และ 2556

หน่วย : บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 2558 2557 2556

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,102,746               89,774,793             145,257,920           
เงินลงทุนชัว่คราว

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 28,241,745               26,610,676             25,239,454             
เงินฝากประจาํ -                           1,000,000               30,000,000             
อ่ืน ๆ 318,751,930             251,558,612           208,123,750           

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 20,000,000               12,000,000             30,000,000             
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 310,538,891             258,816,077           318,392,731           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,460,176                 16,345,882             13,350,916             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 772,095,488            656,106,040           770,364,771           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 32,001,000               30,000,000             30,000,000             
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 115,109,711             20,005,367             2,080,650               
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 116,418,439             119,221,901           155,825,255           
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 350,000                    520,000                  410,000                  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 46,215,000               136,215,000           136,215,000           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 92,857,847               91,747,115             93,810,867             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 22,528                      3,551                      20,152                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,990,491               9,674,213               9,586,168               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,035,655               1,882,636               371,427                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 426,000,671            409,269,783           428,319,519           

รวมสินทรัพย์ 1,198,096,159         1,065,375,823        1,198,684,290        

หนา้ 60

งบการเงินรวม



บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557 และ 2556

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน 2558 2557 2556

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 272,261,883             232,984,412           264,210,618           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30,225,164               4,071,791               3,713,161               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,813,629               21,232,068             32,365,644             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 331,300,676            258,288,271           300,289,423           
หน้ิสินไม่หมุนเวียน

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 15,565,702              16,650,185             17,734,668             
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17,597,697               19,858,931             21,764,521             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 33,163,399              36,509,116             39,499,189             
รวมหน้ีสิน 364,464,075            294,797,387           339,788,612           

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

   หุ้นสามญั 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2554 60,000,000                60,000,000               60,000,000             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 193,568,560            193,568,560           193,568,560           

กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้
            ทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,000,000              10,000,000             10,000,000             
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 598,463,915            525,172,430           610,281,329           
            สาํรองสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืน 79,460,000              79,460,000              -
        หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สามญั (79,460,000) (79,460,000)  -
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (29,700,219) (19,621,101) (16,448,927)
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 832,332,256            769,119,889           857,400,962           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,299,828                1,458,547               1,494,716               
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 833,632,084            770,578,436           858,895,678           

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,198,096,159         1,065,375,823        1,198,684,290        
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน ) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557 และ 2556

 2558 2557 2556
รายได้
รายไดค่้าบริการ 207,766,076             209,001,602           233,094,707           
รายไดค่้านายหนา้ 161,041,316             132,917,200           149,261,270           
ดอกเบียรับ 5,155,708                 6,254,218               7,481,734               
รายไดเ้งินปันผล 2,173,756                 2,637,130               2,259,715               
รายไดบ้ริหารงานจดัการ 2,016,000                 516,000                  216,000                  
กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 103,537,770             -                          -                              
รายไดอื้น 5,779,965                 13,987,194             14,622,417             

รวมรายได้ 487,470,591            365,313,344           406,935,843           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนบริการ 179,854,045             177,786,406           179,264,619           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 59,000,726               48,866,004             51,309,254             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 90,790,933               82,297,573             79,243,084             
 รวมค่าใช้จ่าย 329,645,704            308,949,983           309,816,957           
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 157,824,887            56,363,361             97,118,886             
ส่วนแบ่งกาํไรนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บ.ร่วมและการร่วมคา้ 1,491,574                 1,124,718               273,344
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 159,316,461 57,488,079 97,392,230

ภาษีเงินได้ (42,828,140) (11,297,830) (19,613,533)
กาํไรสุทธิสําหรับปี 116,488,321 46,190,249 77,778,697
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภั 6,869 2,804,260 -
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,374) (560,852) -

5,495 2,243,408 -
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (12,538,580) (3,993,418) (7,692,122)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (48,254) 22,561 3,257
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,507,716 798,683 1,538,424

(10,079,118) (3,172,174) (6,150,441)
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (10,073,623) (928,766) (6,150,441)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106,414,698 45,261,483 71,628,256
การแบ่งกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 116,645,990 46,307,693 77,791,610
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดสี้ยท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (157,669) (117,444) (12,913)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 116,488,321 46,190,249 77,778,697
การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 106,572,367 45,378,927 71,641,169
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (157,669) (117,444) (12,913)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 106,414,698 45,261,483 71,628,256
กาํไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  2.15                         0.83                       1.30                        
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หน่วย:บาท
ส่วนที่เป็นของของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิ ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง ยงัไม่ได้ สํารอง หุน้ทุนซื้อคืน- ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร สําหรับซื้อหุน้คืน หุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556     60,000,000    193,568,560       10,000,000     589,054,719 -                   -                                (10,263,123)             (35,363)     (10,298,486)         842,324,793        1,510,079          843,834,872
     จ่ายเงินปันผล -                -                  -                  (56,565,000)    -                   -                     -                        -                  -                  (56,565,000)        -                  (56,565,000)         
     เงินปันผลส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย -                -                  -                  -                  -                   -                     -                        -                  -                  -                      (2,450)             (2,450)                  
     กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                  77,791,610     -                   -                     -                        -                  -                  77,791,610          (12,913)          77,778,697           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                  -                  -                  -                   -                     (6,153,698)            3,257               (6,150,441)     (6,150,441)          -                  (6,150,441)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 60,000,000   193,568,560   10,000,000     610,281,329   -                   -                  (16,416,821)          (32,106)           (16,448,927)   857,400,962       1,494,716       858,895,678        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 60,000,000   193,568,560   10,000,000     610,281,329   -                   -                  (16,416,821)          (32,106)           (16,448,927)   857,400,962       1,494,716       858,895,678        
     จ่ายเงินปันผล -                -                  -                  (54,200,000)    -                   -                  -                        -                  -                  (54,200,000)        (1,400)             (54,201,400)         

     การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                -                  -                  -                  -                   -                  -                        -                  -                  -                      82,675            82,675                  
     กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                  46,307,693     -                   -                  -                        -                  46,307,693          (117,444)        46,190,249           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
         กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                -                  -                  2,243,408       -                   -                  -                        -                  -                  2,243,408            -                  2,243,408             
         อื่นๆ -                -                  -                  -                  -                   -                  (3,194,735)            22,561 (3,172,174)     (3,172,174)          -                  (3,172,174)           
     หุน้ทุนสามญัซื้อคืน -                -                  -                  (79,460,000)    79,460,000       (79,460,000)   -                        -                  -                  (79,460,000)        -                  (79,460,000)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 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        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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)         

     กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                  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 วนัที่ 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        
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 2557 และ 2556

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556
หน่วย : บาท

2558 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 116,488,321             46,190,249             77,778,697
     รายการปรับปรุง
     ค่าเส่ือมราคา 5,582,961                 5,683,003               5,534,836
     ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,023                      16,602                    204,156
     หน้ีสงสัยจะสูญ -                            -                         73,494
     หน้ีสูญรับคืน (655,991) (346,155) (31,776)
     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (103,537,770) -                         -                          
     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 2,743 185,036 -                            
     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาว 1,921,120.00 (5,189,548) (6,354,729)
     กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (2,145,977) (3,569,491) (2,539,031)
    ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,557,635 2,486,970 8,854,830
     รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (1,084,483) (1,084,483) (1,084,483)
     รายไดเ้งินปันผล (2,173,755) (2,637,129) (2,259,715)
     รายไดด้อกเบ้ีย (5,155,708) (6,254,218) (7,481,734)
     รายไดอ่ื้น (1,000) -                         -                          
     (กาํไร)ขาดทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
            ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,491,574) (1,124,718) (273,344)
     (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  
            เงินตราต่างประเทศ ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (115,660) (17,822) (250,298)
     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,828,141 11,297,830 19,613,533

53,030,026 45,636,126 91,784,436
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 245,384,613             194,395,168           255,555,261
     ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (311,704,383) (234,321,111) (220,431,096)
     ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (50,473,806) 56,466,524             97,169,547
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,885,706                 2,029,164               241,925
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,981,399) (1,511,207) 125,497
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,025,775 (21,531,031) (47,446,782)
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,581,562 (11,133,577) 1,597,735
     ภาระผลประโยชนพ์นกังาน (4,812,000) (1,588,300) (2,786,500)
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (24,063,906) 28,441,756 175,810,023
     จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (20,656,323) (15,838,543) (25,238,518)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (44,720,229) 12,603,213 150,571,505
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งบการเงินรวม



บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (เพิม่ข้ึน)ลดลง
     เงินลงทุนในเงินประจาํ (1,000,000) 31,500,000             (29,500,000)
     เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (400,000) (600,000) (626,000)
     เงินสดรับจากการใหกู้ย้มื 510,000 515,000 831,375
     เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม (150,375,000) -                         -                          
     เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ -                            (16,800,000) -                          
     จ่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (33,325,451) (30,164,818) (53,102,847)
     เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 16,952,313 75,649,649 47,393,737
     เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,777,825) (3,955,783) (2,696,423)
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (30,000) -                           -                            
     เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 250,300,000 -                         -                          
     เงินสดรับจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 12,000 151,495
     เงินสดรับจากเงินปันผล 2,173,755 2,637,130 2,259,715
     ดอกเบ้ียรับ 5,348,306 6,537,151 7,385,957
     ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            82,675 -                          
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไป)กจิกรรมลงทุน 83,388,098 65,552,499 (28,054,486)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
     หุน้ทุนซ้ือคืน -                              (79,460,000) -                            
     จ่ายเงินปันผล (43,360,000) (54,200,000) (56,565,000)
     จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050) (1,400) (2,450)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (43,361,050) (133,661,400) (56,567,450)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (4,693,181) (55,505,688) 65,949,569
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 89,774,793 145,257,920 79,305,094
 ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 21,134 22,561 3,257
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31ธันวาคม 85,102,746 89,774,793 145,257,920

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
จาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจนาํมา

     ใชเ้พื่อกิจกรรมในอนาคต 48,400                       48,400                    48,400                     

-                          
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งบการเงินรวม



อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินรวม

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) (หน่วย) 2558 2557 2556
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.33 2.54 2.57
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.24 2.42 2.39
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.15) 0.05 0.47
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.59 6.03 5.98
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 55 60 60
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 8.41 8.18 9.08
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 43 44 40
Cash Cycle (วนั) 12 16 20

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

(Profitability Ratio)

อตัรากาํไรขั้นตน้ (รายไดค้่าบริการ) (%) 13.43 14.94 23.09
อตัรากาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 2.85 2.79 3.67
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 6.63 2.79 3.67
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) 14.54 5.68 9.14

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.31 4.09 6.44

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.44 0.38 0.40
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ยงัไม่ประกาศจ่าย 93.63 77.13

ขอ้มูลต่อหุ้น (Per Share Ratio)

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 15.36 14.19 14.29
กาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุ้น (บาท) 0.92 0.83 1.30
กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.15 0.83 1.30
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ยงัไม่ประกาศจ่าย 0.80 1.00
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อตัราการเติบโต (Growth Rate) 2558 2557 2556
สินทรัพยร์วม (%) 12.46 (11.12) (1.54)
หน้ีสินรวม (%) 23.63 (13.24) (9.04)
ยอดขายรวม (%) 5.87 (21.54) (7.74)
ตน้ทุนขายรวม (%) 5.87 (22.74) (6.05)
กาํไรขั้นตน้ (%) (10.58) (42.01) (49.55)
รายไดร้วม (%) 28.98 (12.48) (19.37)
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานรวม (%) 14.20 0.47 (17.36)
กาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 8.25 (40.47) (18.27)
กาํไรสุทธิ (%) 151.89 (40.47) (18.27)

หมายเหตุ

ยอดขายรวมท่ีนาํมาคาํนวนอตัราส่วนทางการเงินน้ี   หมายถึง งบโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง    (Actual Billings)    ซ่ึงเทียบเท่ายอดขาย

จากการขายสินคา้หรือบริการทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั  เน่ือง

จากในงบกาํไรขาดทุนบริษทัจะแสดงรายไดต้ามลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจโฆษณาของบริษทั คือ รายไดจ้ากการวางแผนและ

เป็นตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาบริษทัจะบนัทึกรายไดป้ระเภทน้ีเป็นรายไดค้่านายหน้า โดยไม่รวมตน้ทุนส่ือโฆษณาสาํหรับรายได้
จากการรับจา้งผลิตงานช้ินโฆษณา  บริษทับนัทึกเตม็จาํนวนเป็นรายไดค้่าบริการและตน้ทุนของการผลิตช้ินงานโฆษณา บริษทั
จะแยกแสดงไวใ้นหมวดคา่ใชจ่้าย

2558 2557 2556
ยอดขายรวม 1,760,111          1,662,584           2,119,058           
ตน้ทุนค่าบริการ 194,279             209,787              265,610              
ตน้ทุนค่าส่ือโฆษณา 1,444,149          1,337,736           1,737,521           
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14.  คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

สรุปการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี�ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ในด้านผลการดําเนินงาน ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการโฆษณาให้ลูกค้า 368.8 ล้านบาท 

และมีรายได้อื�น ๆ อีก 15.1 ล้านบาท รวมเป็น 383.9 ล้านบาท เมื�อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะมีกําไรจาก

ธุรกรรมโฆษณาและอื�น ๆ สุทธิจากภาษีเงินได้ 50.1 ล้านบาท นอกจากนี�ในปี 2558 บริษัท ประกิต 

โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ขายที�ดินในซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท ให้บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62

จํากัด ในราคา 250.3 ล้านบาท ซึ�งที�ดินดังกล่าวบริษัทฯ ซื�อมาในราคา 90.0 ล้านบาท จึงมีกําไรจากการ

ขายที�ดิน 160.3 ล้านบาท  แต่เนื�องด้วยในการจัดทํางบการเงินรวมต้องตัดรายการระหว่างกันในส่วนที�

บริษัท ประกิต โฮลดิ�งส์ฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัท การแพทย์ฯ ร้อยละ 35.41 จึงทําให้ในการจัดทํางบ

การเงินรวมจะบันทึกกําไรจากการขายที�ดินเพียงร้อยละ 64.59 ของกําไรดังกล่าว หรือคิดเป็นกําไร

103.5 ล้านบาท และเมื�อหักค่าธรรมเนียมในการโอนที�ดินและภาษีเงินได้ จะเหลือเป็นกําไรจากการขาย

ที�ดินสุทธิ 64.9 ล้านบาท ดังนั�น เมื�อรวมกําไรสุทธิจากธุรกรรมโฆษณาและอื�น ๆ 50.1 ล้านบาท ตลอดจน

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมอีก 1.5 ล้านบาท จึงทําให้ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิ 116.5 ล้านบาท

อนึ�ง  ปี 2558 ทั�งเฉพาะบริษัท ประกิต โฮลดิ�งส์ฯ และกลุ่มบริษัท มีผลการดําเนินงานดีกว่าปี 

2557 เนื�องจากทางด้านเฉพาะบริษัทประกิต โฮลดิ�งส์ฯ ปี 2558 มีรายได้หลัก คือรายได้จากธุรกรรม

โฆษณา 167.2 ล้านบาท และมีกําไรจากธุรกรรมปกติสุทธิ 45.9 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 มีรายได้จาก

ธุรกรรมโฆษณา 153.5 ล้านบาท และมีกําไรจากธุรกรรมปกติสุทธิ 43.7 ล้านบาท ส่วนทางด้านกลุ่ม

บริษัท ปี 2558 มีรายได้จากธุรกรรมโฆษณา 368.8 ล้านบาท และมีกําไรจากธุรกรรมปกติสุทธิ 50.1 

ล้านบาท  ในขณะที� ปี 2557 มีรายได้จากธุรกรรมโฆษณา 341.9 ล้านบาท  และมีกําไรจากธุรกรรมปกติ

สุทธิ 45.1 ล้านบาท

ในด้านฐานะการเงิน  ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทั�งสิ�น 1,198.1 ล้านบาท หนี�สินทั�งสิ�น 

364.5 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของทั�งสิ�น 833.6 ล้านบาท ดังนั�น กลุ่มบริษัทจึงมีหนี�สินเพียง 30.4% 

ของสินทรัพย์ และมีหนี�สินเพียง 43.7% ของส่วนของเจ้าของ ยิ�งไปกว่านั� กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ทั�งระยะ

สั�นและระยะยาว  จึงไม่มีภาระในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี�ย นอกจากนี� กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิ

และกําไรเบ็ดเสร็จมาโดยตลอด รวมทั�ง บริษัท ประกิต โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัท

การแพทย์ สุขุมวิท 62 จํากัด ตามที�กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นการช่วยเสริมให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ�มใน

อนาคต นอกเหนือจากรายได้ค่าโฆษณาซึ�งเป็นรายได้หลัก  ด้วยเหตุนี� ฐานะการเงินในระยะยาวของ

กลุ่มบริษัทจึงมั�นคงพอสมควร ส่วนในระยะสั�น กลุ่มบริษัท ก็มีฐานะการเงินมั�นคงพอสมควรเช่นกัน
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เนื�องจากปี 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 772.1 ล้านบาท  ในขณะที�มีหนี�สินหมุนเวียน 331.3 ล้านบาท

หรือมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 2.3 เท่าของหนี�สินหมุนเวียน รวมทั�งมีสินทรัพย์ที�มีสภาพคล่องเป็น 

2.2 เท่าของหนี�สินหมุนเวียน ตลอดจนลูกหนี�ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทชําระหนี�ครบถ้วนและตาม

กําหนด ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถชําระหนี�ได้ครบถ้วนและตามกําหนดเช่นกัน

โดยสรุป  ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2558 บรรลุเป้าหมายพอ

สมควร อย่างน้อยก็ดีกว่าปี 2557 แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว แต่ลูกค้าก็ใช้งบโฆษณาในปี 

2558 มากกว่าปี 2557 ซึ�งก็สอดคล้องกับธุรกิจโฆษณาโดยรวม ทั�งนี�อาจเป็นเพราะสภาวะการเมืองมี

ความมั�นคงขึ�น  จึงทําให้ลูกค้าคลายความกังวลในเรื�องนี�ลงบ้าง และทําให้คาดการณ์ว่า หากสถานการณ์

ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในปี 2559 ยังคงเป็นเช่นเดียวกับปี 2558  ลูกค้าก็คงใช้งบโฆษณาในปี 

2559 ไม่น้อยกว่าปี 2558  อีกทั�งกลุ่มบริษัทเองก็เร่งแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพิ�มขึ�น และมีนโยบายขยาย

ธุรกิจโฆษณาไปยังช่องทางอื�น ๆ อีกด้วย  ดังนั�น กลุ่มบริษัทจึงมีความเชื�อมั�นว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจ

นี�ต่อไปได้อย่างต่อเนื�องในอนาคต

14.1  ภาพรวมการดําเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการโฆษณา โดยผลิตวัสดุโฆษณาและวางแผน

ซื�อสื�อโฆษณาให้ลูกค้า ซึ�งลูกค้าจะต้องกําหนดจํานวนเงินของแต่ละกิจกรรมดังกล่าวให้กลุ่มบริษัทไป

ดําเนินการงานโฆษณาในแต่ละคราว เมื�อรวมจํานวนเงินของทั�งสองกิจกรรมที�ลูกค้ากําหนดให้ก็จะเรียกว่า 

"งบโฆษณา" หรือ "Advertising Budget หรือ Billings"  อย่างไรก็ดี รายได้ของธุรกิจโฆษณามิใช่งบโฆษณา

ทั�งหมด  เนื�องจากรายได้ของธุรกิจโฆษณามี 2 ลักษณะดังนี�

1.  รายได้จากการผลิตวัสดุโฆษณา  รายได้ส่วนนี�จะสอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที�

เป็น "การรับจ้างทําของ"  ดังนั�นการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะเป็นไปในทํานองเดียวกับ

ธุรกิจรับจ้างทั�วไป คือ ต้องรับรู้รายได้ค่าบริการตามจํานวนเงินที�เรียกเก็บจากลูกค้า (Billings) และรับรู้

ต้นทุนบริการแยกต่างหากจากรายได้ค่าบริการ  โดยรับรู้ต้นทุนตามจํานวนเงินที�ต้องจ่ายในการผลิตวัสดุ

โฆษณา

2.  รายได้จากการวางแผนและซื�อสื�อโฆษณาให้ลูกค้า  รายได้ส่วนนี�จะสอดคล้องกับกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ที�เป็น "นายหน้าตัวแทน" ดังนั�น การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะแสดง

ด้วยยอดสุทธิของจํานวนเงินทั�งสิ�นที�เรียกเก็บจากลูกค้า (Billings) หักด้วยจํานวนเงินที�เรียกเก็บเป็นค่าสื�อ

โฆษณา  ทั�งนี�เพราะจํานวนเงินที�เรียกเก็บจากลูกค้าในส่วนที�เป็นค่าสื�อโฆษณา ในทางบัญชีและกฎหมาย

ถือว่ามิใช่รายได้  แต่เป็นการขอคืนเงินที�ธุรกิจโฆษณาทดรองจ่ายแทนลูกค้า
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สําหรับภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 จะแบ่งกล่าวเป็น

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี�

1.  กิจกรรมหลักซึ�งเป็นกิจกรรมโฆษณาให้ลูกค้า  ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียกเก็บ

เงินจากลูกค้า (Billings) เป็นมูลค่าทั�งสิ�น 1,760.1 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 เป็นมูลค่าทั�งสิ�น

 1,662.6 ล้านบาท และ 2,119.1 ล้านบาท ตามลําดับ  สาเหตุที�ปี 2558 มีงบโฆษณา (Billings) เพิ�มขึ�นจาก

ปี 2557  เป็นจํานวน 97.5 ล้านบาท (5.9%) เนื�องจากลูกค้าซื�อสื�อโฆษณาเพิ�มขึ�น  112.7 ล้านบาท (8.1%)

แต่ใช้งบผลิตวัสดุโฆษณาลดลง 15.2 ล้านบาท (5.5%)  การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวมาจากลูกค้าที�มีอยู่ใน

ปัจจุบัน  และเป็นการเปลี�ยนแปลงทางด้านปริมาณเท่านั�น ส่วนด้านราคาของสื�อต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงเดิม

นอกจากนี� ในปี 2558 ไม่มีการได้มาหรือสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ดี ทั�งปี 2558 และปี 2557 มีงบ

โฆษณาลดลงจากปี 2556 ค่อนข้างมาก เนื�องจากปลายปี 2556 บริษัทย่อยสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไป 1 ราย

ผลจากการใช้งบโฆษณาของลูกค้าในปี 2556 ถึงปี 2558 ดังกล่าวข้างต้นทําให้ปี 2556 ถึงปี 

2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการในการผลิตวัสดุโฆษณา และรายได้ค่านายหน้าตัวแทน ดังนี�

1.1  รายได้ค่าบริการ  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 207.8 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556

มีมูลค่าเท่ากับ 209.0 ล้านบาท และ 233.1 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที�ปี 2558 มีมูลค่าลดลงจากปี 2557

และปี 2556 เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทใช้งบในการผลิตวัสดุโฆษณาลดลงตามที�กล่าวมาข้างต้น

ต้นทุนบริการ  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 179.9 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า

เท่ากับ 177.8 ล้านบาท และ 179.3 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที�ปี  2558 มีมูลค่าสูงขึ�นกว่าปี 2557 และ

ปี 2556 เล็กน้อย  เนื�องจากมีการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื�นของพนักงานในแผนกที�เกี�ยวข้องสูงขึ�น

ส่วนต้นทุนบริการอื�น ๆ จะผันแปรตามรายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการสุทธิ  หมายถึงรายได้ค่าบริการ หักด้วย ต้นทุนบริการ ปี 2558 จะมีรายได้ค่า

บริการสุทธิ 27.9 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 31.2 ล้านบาท และ 53.8 ล้านบาท

ตามลําดับ

1.2  รายได้ค่านายหน้า  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 161.1 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556

มีมูลค่า 132.9 ล้านบาท และ 149.3 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที�ปี 2558 มีมูลค่าเพิ�มขึ�นจากปี 2557 และ

ปี 2556 เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทซื�อสื�อโฆษณาเพิ�มขึ�นตามที�กล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี�บริษัทฯ ยัง

ขายสื�อโฆษณาให้ลูกค้าภายนอกเพิ�มขึ�น

รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา  หมายถึง รายได้ค่าบริการสุทธิ บวกด้วยรายได้ค่านายหน้า

ซึ�งปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 189.0 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 164.1 ล้านบาท

และ 203.1 ล้านบาท ตามลําดับ
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2.  กิจกรรมอื�น ๆ ได้แก่กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการให้บริษัทในเครือและกิจกรรมการ

ลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุนของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั�ง

การฝากเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ รายได้ของกิจกรรมอื�น ๆ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี�

2.1  รายได้บริหารงานจัดการ  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2.0 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี

2556 มีมูลค่าเท่ากับ 0.5 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที�ปี 2558 มีมูลค่าเพิ�มขึ�นจากปี 2557

และปี 2556 เนื�องจากปี 2558 บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�บริหารจัดการให้แก่บริษัทรายใหม่อีก

แห่งหนึ�ง

2.2  ดอกเบี�ยรับ  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 5.1 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า

เท่ากับ 6.3 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที�ปี 2558 มีมูลค่าลดลงจากปี 2557 และปี 2556

เนื�องจากเงินลงทุนในตราสารหนี�บางส่วนที�กลุ่มบริษัทถือไว้ครบกําหนดในปี 2558 รวมทั�งเงินฝากประจํา

โดยเฉลี�ยในปี 2558 ลดลง ส่วนอัตราดอกเบี�ยของเงินที�ฝากในปี 2558 เปลี�ยนแปลงเล็กน้อย

2.3  รายได้เงินปันผล  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2.2 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มี

มูลค่าเท่ากับ 2.6 ล้านบาท และ 2.3 ล้านบาท ตามลําดับดังนั�นปี 2558 จึงมีมูลค่าน้อยกว่าปี 2557 แต่เท่ากับ

ปี 2556 ทั�งนี�เนื�องจากปี 2558 บริษัท ต่าง ๆ ที�กลุ่มบริษัทซื�อหุ้นสามัญไว้จ่ายเงินปันผลลดลงจากปี 2557

2.4  รายได้อื�น  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 5.8 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า

เท่ากับ 14.0 ล้านบาท และ 14.6 ล้านบาท ตามลําดับสาเหตุที�ปี 2558 มีมูลค่าลดลงจากปี 2557 และปี 2556

เป็นอย่างมาก ก็เพราะปี 2558 มีกําไรจากการขายเงินลงทุนลดลงจากทั�ง 2 ปี เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปี

2558 มีมูลค่าเท่ากับ 0.2 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 8.7 ล้านบาท และ 8.8 ล้าน

บาท ตามลําดับ

รวมรายได้จากกิจกรรมอื�น  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 15.1 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 

2556 มีมูลค่า 23.4 ล้านบาท และ 24.6 ล้านบาท ตามลําดับ

รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ หมายถึง รายได้จากกิจกรรมหลัก คือ รายได้จากกิจกรรมโฆษณา

บวกด้วยรายได้จากกิจกรรมอื�น ๆ ที�เกิดขึ�นเป็นประจํา ซึ�งปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 204.1 ล้านบาท ในขณะที�

ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 187.5 ล้านบาท และ 227.7 ล้านบาท ตามลําดับ

รายการต่อไปนี�จะเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ�งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย

และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย  ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 59.0 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มี

มูลค่าเท่ากับ 48.9 ล้านบาท และ 51.3 ล้านบาท สาเหตุที�ปี 2558 มี มูลค่าสูงกว่าปี 2557 และปี 2556 เนื�อง

จากมีการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื�นของพนักงานในแผนกจัดซื�อสื�อโฆษณาและแผนกบริการลูกค้า
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เพิ�มขึ�น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายอื�น ๆ เพิ�มขึ�นเล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ปี 2558 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนที�ดินที�ขาย) มีมูลค่าเท่ากับ

82.5 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 82.3 ล้านบาท และ 79.2 ล้านบาท ตามลําดับ

สาเหตุที�ปี 2558 มีมูลค่าสูงกว่าปี 2557 และปี 2556 ก็จะเป็นทํานองเดียวกับค่าใช้จ่ายในการขาย คือ มีการ

ปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื�นของพนักงานในแผนกต่าง ๆ แต่มีการตัดค่าใช้จ่ายระหว่างกันของบริษัท

ปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื�นของพนักงานในแผนกต่าง ๆ แต่มีการตัดค่าใช้จ่ายระหว่างกันของบริษัท

ในเครือออกส่วนหนึ�ง

กําไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได ้ หมายถึง รายได้จากกิจกรรมปกติ หักด้วย ค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร ซึ�งปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 62.6 ล้านบาท ในขณที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า 56.4  ล้าน

บาท และ 97.1 ล้านบาท ตามลําดับ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ทั�ง 3 ปี มีอัตราภาษีเงินได้เท่ากันคือ 20% แต่มีการปรับจํานวนกําไรจาก

กิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้เล็กน้อยทั�ง 3 ปี เพื�อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายในประมวลรัษฎากร ดังนั�นปี

2558 จึงมีมูลค่าเท่ากับ 12.4 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 11.3 ล้านบาท และ 19.6

ล้านบาท ตามลําดับ

กําไรจากกิจกรรมปกติสุทธ ิ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 50.1 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556

มีมูลค่า 45.1 ล้านบาท และ 77.5 ล้านบาท ตามลําดับ

3.  กิจกรรมที�มิได้เกิดขึ�นเป็นประจํา  ได้แก่ การขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนปี 2558 

บริษัท ประกิต โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ขายที�ดินผืนหนึ�งในซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท ให้บริษัท

การแพทย์ สุขุมวิท 62 จํากัด ในราคา 250.3 ล้านบาท ซึ�งที�ดินดังกล่าวบริษัทฯ ซื�อมาในราคา 90.0 ล้านบาท 

จึงมีกําไรจากการขายที�ดิน 160.3 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัท การแพทย์ฯ ร้อยละ 

35.41 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท การแพทย์ฯ ซึ�งในการจัดทํางบการเงินรวมต้องตัดรายการระหว่างกัน

ตามอัตราร้อยละที�ถือหุ้นสามัญระหว่างกัน ดังนั�น ในการจัดทํางบการเงินรวมจะรับรู้กําไรจากการขาย

ที�ดินเพียงร้อยละ 64.59 หรือคิดเป็นมูลค่า 103.5 ล้านบาท นอกจากนี�มีค่าธรรมเนียมในการโอนที�ดิน

จํานวน 8.2 ล้านบาท และต้องเสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรจากการขายที�ดินทั�งหมดคือ 

 160.3 ล้านบาท เมื�อเป็นเช่นนี�ในงบการเงินรวมจะแสดงมูลค่ากําไรจากการขายที�ดินเท่ากับ 64.9 ล้านบาท

ซึ�งคํานวณได้ดังนี�
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หน่วย : ล้านบาท

กําไรจากการขายที�ดินตามเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 103.5

หัก ค่าธรรมเนียมในการโอนที�ดิน (8.2)             

       ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (160.3-8.2) x20% (30.4)

กําไรจากการขายที�ดินสุทธิ 64.9

4.  กิจกรรมการลงทุนในบริษัทร่วม  ผลจากการลงทุนในบริษัทร่วม ก็คือ  ส่วนแบ่งกําไร(ขาด

ทุน) จากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ�งปี 2558 เป็นกําไร 1.5 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 ก็

เป็นกําไรเท่ากับ 1.1 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลําดับ

กําไรสุทธิสําหรับงวด  เมื�อรวมทุกกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปี 2558 มีกําไรสุทธิ 116.5 ล้านบาท

ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีกําไรสุทธิ 46.2 ล้านบาท และ 77.8 ล้านบาท ตามลําดับ

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้  นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั�งหมด

ที�กล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไปนี�เป็นรายการที�แสดงในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

1.  ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย  ปี 2558 เป็นขาดทุน 12.5 ล้านบาท

ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 ก็เป็นขาดทุน 4.0  ล้านบาท และ 7.7 ล้านบาท ตามลําดับ การที�ปี 2558 มีผล

ขาดทุนเพิ�มขึ�นจากปี 2557 และปี 2556 ก็เพราะ ณ วันสิ�นปี 2558 มูลค่ายุติธรรมซึ�งเป็นราคาปิดของ

หลักทรัพย์ที�บริษัทฯ ยังคงถืออยู่โดยรวมลดลงจากราคาซื�อค่อนข้างมาก

2.  ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  ปี 2558 เป็นขาดทุน 0.05 ล้านบาท

ในขณะที�ปี 2557 เป็นกําไร 0.02 ล้านบาท และปี 2556 ไม่มีผลต่างซึ�งถือว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงเล็กน้อย

3.  ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย  ปี 2558 เป็นกําไร 0.01 ล้านบาท ในขณะที�ปี  2557 เป็นกําไร 2.8 ล้านบาท และปี 2556 ไม่มี

ผลต่าง เนื�องจากยังไม่มีการดําเนินการในเรื�องนี�

เมื�อรวม 3 รายการดังกล่าวข้างต้น และคํานึงเรื�องผลกระทบทางภาษีเงินได้แล้วปี 2558 มีผล

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ เท่ากับ 10.1 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556

มีผลขาดทุนฯ เท่ากับ 0.9 ล้านบาท และ 6.2 ล้านบาท ตามลําดับ

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได ้ หมายถึง กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

บวก(หัก) ด้วย กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้ ดังนั�นปี 2558 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสุทธิ

106.4 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีกําไรฯ 45.3 ล้านบาท และ 71.6 ล้านบาท ตามลําดับ

สรุป  ผลการดําเนินงานในปี 2558 ดีกว่าปี 2557 เพราะไม่ว่าการใช้งบโฆษณาของลูกค้า หรือ รายได้จาก
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กิจกรรมโฆษณาซึ�งเป็นกิจกรรมหลักปี 2558 จะมากกว่าปี 2557 แม้ว่ารายได้อื�น ๆ โดยรวมของปี 2558 

จะน้อยกว่าปี 2557 อันเนื�องมาจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็นอย่างมาก

แต่เมื�อหักกลบชดเชยกันแล้ว ปี 2558 ยังมีรายได้จากกิจกรรมปกติมากกว่าปี 2557 และเมื�อหักค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารของแต่ละปี ก็ปรากฏว่าปี 2558 มีกําไรจากกิจกรรมปกติทั�งก่อนและหลังภาษีเงินได้

มากกว่าปี 2557  นอกจากนี�ปี 2558 มีกําไรจากการขายที�ดินอีกส่วนหนึ�ง จึงทําให้ปี 2558 มีกําไรสุทธิมาก

กว่าปี 2557 เป็นอย่างมาก(2.5 เท่า)  อนึ�ง  แม้ว่าปี 2558 จะมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขายมาก

กว่าปี 2557 ค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่ใช่ขาดทุนที�เกิดขึ�นจริง เพราะบริษัทฯ ยัไม่ได้ขายเงินลงทุนออกไป ซึ�ง

ในปีต่อไปอาจขาดทุนลดลง หรือกลายเป็นกําไรก็ได้ แม้กระนั�นก็ดีปี 2558 ก็ยังมีกําไรเบ็ดเสร็จน้อยกว่าปี 

2557 เล็กน้อย (ถ้าปี 2558 ไม่รวมกําไรจากการขายที�ดิน)  ส่วนผลการดําเนินงานปี 2556 ไม่ได้นํามาเปรียบ

เทียบในที�นี� เพราะปี 2556 ยังไม่ได้สูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างเต็มที�ย่อมต้องมีผลการดําเนินงานดีกว่าปี 

2558 และปี 2557 

อนึ�ง  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอาจแสดงได้อีกรูปแบบหนึ�ง โดยแยกแสดงรายได้ตามลักษณะ

ของกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื�น ๆ ดังนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)

2558 2557 2556

1. รายได้ค่าบริการ 207.77 209.00 233.09

2. หัก ต้นทุนบริการ (179.85)              (177.79)            (179.26)    

3. รายได้ค่าบริการ(สุทธ)ิ 27.92 31.21 53.83

4. รายได้ค่านายหน้า 161.04 132.92 149.26

5. รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา 188.96 164.13 203.09

6. รายได้บริหารงานจัดการ 2.02 0.52 0.22

7. ดอกเบี�ยรับ 5.16 6.25 7.48

8. เงินปันผลรับ(ทั�วไป) 2.17 2.64 2.26

9. รายได้อื�น ๆ (หุ้นและกองทุน) 0.22 8.69 8.80

บมจ.ประกิตและบริษัทในเครือ

หน้า 74



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)

2558 2557 2556

9.1. รายได้อื�น ๆ 5.55 5.30 5.82

10. รวมรายได้จากกิจกรรมอื�น 15.12 23.40 24.58

11. รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ 204.08 187.53 227.67

12. หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย (59.00)                (48.87)              (51.31)       

13. หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (82.53)                (82.29)              (79.24)       

14. กําไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ 62.55 56.37 97.12

15. หัก ภาษีเงินได้ (12.42)                (11.30)              (19.61)       

16. กําไรจากกิจกรรมปกติหลังหักภาษี 50.13 45.07 77.51

17. รายได้จากการขายที�ดิน 64.87 0.00 0.00

18. ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วม 1.49 1.12 0.27

19. กําไรสุทธิสําหรับงวด 116.49 46.19 77.78

20. กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น :

21. ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (12.54)                (3.99)                (7.69)         

22. ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.05)                  0.02 0.00

23.  ผลกําไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 0.01 2.80 0.00

24. รวมกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น (12.58)                (1.17)                (7.69)         

25. หัก ภาษีเงินได้ของกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 2.50 0.24 1.54

26. กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสุทธิ (10.08)                (0.93)                (6.15)         

27. กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106.41 45.26 71.63

อัตราส่วนทางการเงินที�ใช้วัดผลการดําเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงินที�ใช้วัดผลการดําเนินงานมีดังนี�

1. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราส่วนที�ใช้วัดความสามารถในการทํากําไรมีดังต่อไปนี�

หน่วย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

อัตรากําไรขั�นต้น(รายได้ค่าบริการ) (%) 13.43 14.94 23.09

อัตรากําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 2.85 2.71 3.67

อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.62 2.78 3.67

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.55 5.68 9.15
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จากตารางข้างต้น สรุปได้ดังนี�

1.  อัตรากําไรขั�นต้น  ปี 2558 ตํ�ากว่าปี 2557 เล็กน้อย แต่ทั�งปี 2558 และปี 2557 ตํ�ากว่าปี 2556 เป็นอย่าง

     มาก ทั�งนี�เพราะปี 2556 ได้รับค่าบริการจากลูกค้ารายใหญ่ที�สูญเสียไปในปลายปี 2556 เป็นประจําทุก

     เดือน ในจํานวนที�ตกลงกันโดยไม่มีต้นทุน

2.  อัตรากําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ ปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เล็กน้อย แต่ทั�งปี 2558 และปี 2557 ตํ�ากว่า

     ปี 2556  ทั�งนี�ก็มีสาเหตุเช่นเดียวกับอัตรากําไรขั�นต้น นอกจากนี�ปี 2558 และปี 2557 มีค่าใช้จ่าย

     บุคลากรซึ�งเป็นค่าใช้จ่ายคงที�เพิ�มขึ�น ในขณะที�มีงบโฆษณา (Billings) ลดลงจากการสูญเสียลูกค้า

     รายใหญ่ 1 ราย

3.  อัตรากําไรสุทธิ ปี 2558 สูงกว่าปี 2557 และปี 2556 เนื�องจากปี 2558 มีกําไรจากการขายที�ดินดังที�

     กล่าวไว้ข้างต้น

4.  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ปี 2558 สูงกว่าปี 2557 และปี 2556 ทั�งนี�เพราะมีสาเหตุเช่นเดียวกับอัตรา

     กําไรสุทธิ  อนึ�ง ถ้าปี 2558 ไม่รวมกําไรจากการขายที�ดิน ปี 2558 จะมีอัตราส่วนนี�เท่ากับ 6.45% ซึ�ง

     ก็ยังสูงกว่าปี 2557 แม้ว่าจะตํ�ากว่าปี 2556 ด้วยสาเหตุที�ชี�แจงแล้วข้างต้น

2.  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

หน่วย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.29 4.08 6.44

ปี 2558 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงกว่าปี 2557 และปี 2556 โดยมีสาเหตุเช่นเดียวกับ

อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  อนึ�งถ้าปี 2558 ไม่รวมกําไรจากการขายที�ดิน ปี 2558 จะมี 

อัตราส่วนนี�เท่ากับ 4.56% ซึ�งก็ยังสูงกว่าปี 2557 แม้ว่าจะตํ�ากว่าปี 2556 ด้วยสาเหตุที�ชี�แจงแล้วข้างต้น

3.  อัตราการเติบโต

หน่วย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ยอดขายรวม(Billings) (%) 5.87 (21.54)         (7.74)     

รายได้จากกิจกรรมปกติ (%) 8.83 (17.63)         (18.96)   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (%) 7.91 0.47 (17.36)   

กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 11.23 (41.85)         (18.11)   

กําไรสุทธิ (%) 152.2 (40.62)         (18.26)   
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ปี 2558 รายได้จากกิจกรรมปกติมีอัตราการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน จึงทําให้ปี 2558 กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ และกําไรสุทธิมีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ�น ในขณะ

ที�ปี 2557 และปี 2556 จะเป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามคือ ปี 2557 รายได้จากกิจกรรมปกติมีอัตราเติบโต

ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายดําเนินงานมีอัตราเติบโตเพิ�มขึ�น ส่วนปี 2556 รายได้จากกิจกรรมปกติมีอัตราการเติบ

โตลดลงมากกว่า อัตราการเติบโตลดลงของค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ดังนั�น กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติและ

กําไรสุทธิของปี 2557 และปี 2556 จึงมีอัตราการเติบโตลดลง

สรุป ผลการดําเนินงานของปี 2558 ดีกว่าปี 2557 ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที�กล่าวมาแล้วข้างต้น

สําหรับปี 2556 มีปัจจัยที�ลูกค้ารายใหญ่ที�สูญเสียไปยังอยู่จนถึงปลายปี ดังนั�นจึงไม่อาจสรุปได้ว่าเมื�อ

เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2556 แล้วจะเป็นเช่นไร อย่างไรก็ดีปี 2558 รายการต่าง ๆ มีอัตราการ

เติบโตเพิ�มขึ�น ในขณะที�ปี 2556 มีอัตราการเติบโตลดลงทุกรายการ

14.2 ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

สินทรัพย์หมุนเวียน 772.09 656.11 770.36

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 426.00 409.27 428.32

      รวม 1,198.09 1,065.38 1,198.68

จากตารางข้างต้นสรุปได้ดังนี� :

1.  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั�งสิ�น 1,198.09 ล้านบาท ในขณะที� ณ วันที� 3

     ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั�งสิ�น 1,065.38 ล้านบาท และ 

     1,198.68 ล้านบาท ตามลําดับ

2.  ปี 2558 มีการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์จากปี 2557 ดังนี�

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (4.67)           

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ�มขึ�น 1.63

เงินฝากประจําลดลง (1.00)           

เงินลงทุนชั�วคราวอื�น ๆ เพิ�มขึ�น 67.19

ตราสารหนี�ที�ถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี เพิ�มขึ�น 8.00
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(หน่วย : ล้านบาท)

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นเพิ�มขึ�น 51.72

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�นลดลง (6.89)           

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น 2.00

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น 95.10

เงินลงทุนระยะยาวอื�นลดลง (2.80)           

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง (0.17)           

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (90.00)         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น 1.11

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ�น 0.02

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ�มขึ�น 2.32

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 9.15

      รวม 132.71

การเปลี�ยนแปลงข้างต้นสรุปได้ดังนี�

1.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 4.67 ล้านบาท เนื�องจากใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 

     44.72 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 83.39 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 43.36

      ล้านบาท และได้มาจากแหล่งอื�น 0.02 ล้านบาท 

2.  สินทรัพย์ที�ลดลงมากมีดังนี� :

2.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สาเหตุของการลดลงได้กล่าวไว้ในข้อ 1 แล้ว

2.2  อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  สาเหตุของการลดลงก็คือ บริษัทขายที�ดินในซอยสุขุมวิท 62 

        ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ให้กับบริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จํากัด ในราคา 250.3 ล้านบาท

        โดยซื�อมาในราคา 90.0 ล้านบาท ดังนั�นจึงมีกําไร 160.3 ล้านบาท

2.3  สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น  สาเหตุของการลดลงก็คือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 มีภาษีมูลค่า

        เพิ�มและภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายน้อยกว่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

3.  สินทรัพย์ที�เพิ�มขึ�นมากมีดังนี� : 

3.1  เงินลงทุนชั�วคราว สาเหตุของการเพิ�มขึ�นก็คือ บริษัทซื�อตราสารทุนของบริษัทที�จดทะเบียน

        ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่าที�ขายออกไป

3.2  ตราสารหนี�ที�ถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี สาเหตุของการเพิ�มขึ�นก็จะเป็นเช่นเดียวกับข้อ

        3.1 คือ ซื�อตราสารหนี�ที�ครบกําหนดภายใน 1 ปี มากกว่าที�ขายออกไป
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3.3  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สาเหตุของการเพิ�มขึ�นก็คือ ลูกค้าซื�อสื�อโฆษณามากขึ�น ส่วน

        ลูกหนี�อื�นๆ เปลี�ยนแปลงเล็กน้อย

3.4  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย สาเหตุของการเพิ�มขึ�นก็คือ บริษัทซื�อหุ้นสามัญของ

       บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จํากัด จํานวน 3.0 ล้านหุ้น หรือ 300 ล้านบาท คิดเป็น 35.41%

       ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทจ่ายเงินค่าหุ้นในปี 2558 จํานวน 

       150.38 ล้านบาท นอกจากนี�มีเงินลงทุนในบริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

        1.42 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด 16.80

        ล้านบาท แต่ในการจัดทํางบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ ดังกล่าวต้องแสดง

        ด้วยวิธีส่วนได้เสีย ซึ�งมูลค่ารวมตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 115.11

        ล้านบาท ในขณะที�มูลค่ารวมตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 20.01 

        ล้านบาท ดังนั�นมูลค่ารวมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จึงเพิ�มขึ�น 95.10 ล้านบาท

4.  สินทรัพย์อื�น ๆ เปลี�ยนแปลงเล็กน้อย

3.  คุณภาพของสินทรัพย์ที�สําคัญสรุปได้ดังนี�

      1.  ลูกค้าส่วนใหญ่ชําระหนี�ตามกําหนด ปี 2558  มีระยะเวลาเก็บหนี�โดยเฉลี�ย 55 วัน ซึ�งเร็วกว่าปี 2557

            และปี 2556 อย่างไรก็ดี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 มีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญประมาณ 14.5 ล้านบาท 

            ซึ�งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี�และการคาดการณ์เกี�ยวกับการชําระหนี�ในอนาคต

            ของลูกค้า

      2.  เงินลงทุนชั�วคราวและเงินลงทุนระยะยาว มีทั�งเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในตรา

           สารหนี�และตราสารทุน มูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 ของเงินลงทุนต่าง ๆ มีทั�งสูงขึ�น

           และลดลง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 มีขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมประมาณ

           2.97ล้านบาท ซึ�งในขณะที� ซึ�งในขณะที� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีขาดทุนที�ยังไม่เกิด

           ขึ�นฯประมาณ 19.6 ล้านบาท และ 16.4 ล้านบาท ตามลําดับ 

      3.  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า

           ที�จะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีการตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์

หนี�สิน (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

หนี�สินหมุนเวียน 331.3 258.29 300.28

หนี�สินไม่หมุนเวียน 33.16 36.51 39.50

    รวม 364.46 294.80 339.78
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จากตารางสรุปได้ดังนี� :

1.  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี�สินทั�งสิ�น 364.46 ล้านบาท ในขณะที� ณ วันที� 31 

      ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี�สินทั�งสิ�น 294.80 ล้านบาท และ

      339.78 ล้านบาท ตามลําดับ

2.  ปี 2558 มีการเปลี�ยนแปลงหนี�สินจากปี 2557 ดังนี�

(หน่วย : ล้านบาท)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น ๆ เพิ�มขึ�น 39.27

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น 26.15

หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 7.58

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานลดลง (2.26)           

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง (1.08)

      รวม 69.66

สาเหตุของการเปลี�ยนแปลงของหนี�สินต่าง ๆ เป็นดังนี�

1.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น ๆ เพิ�มขึ�น เนื�องจากลูกค้าสั�งให้ซื�อสื�อโฆษณาในปี 2558 มากกว่าปี 2557 

      จึงทําให้ปี 2558 มีเจ้าหนี�ค่าสื�อโฆษณามากกว่าปี 2557 ส่วนเจ้าหนี�อื�น ๆ เปลี�ยนแปลงเล็กน้อย

2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�นมาก เนื�องจากปี 2558 มีกําไรจากการขายที�ดิน 160.3 ล้านบาท และ

     มีกําไรจากกิจกรรมปกติเพิ�มขึ�นจากปี 2557 เล็กน้อย

3.  หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น เนื�องจากปี 2558 มีภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีหัก ณ ที�จ่ายรอนําส่งกรม

     สรรพากรมากกว่าปี 2557 

4.  ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานลดลง เนื�องจากปี 2558 มีการปรับรายการนี�ลดลงจากที�เคย

     ประมาณการไว้ในปี 2557 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

5.  สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง เนื�องจากทุก ๆ ปี จะมีการโอนรายการนี�ไปเป็นรายได้ตลอดระยะเวลา 29 ปี

     ตามวิธีเส้นตรง

ส่วนของเจ้าของ

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

ส่วนของเจ้าของ 833.63 770.58 858.90
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จากตารางสรุปได้ดังนี� :

1.  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 833.63 ล้านบาท ในขณะที� ณ วันที� 31 

     ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 770.58 ล้านบาท และ 

     858.90 ล้านบาท ตามลําดับ

2.  ปี 2558 มีการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของจากปี 2557 ดังนี�

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106.41

จ่ายเงินปันผล (43.36)

    รวม 63.05

อนึ�ง อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลต่อหุ้น และอัตราการเติบโตที�เกี�ยวข้องกับฐานะการเงิน

สรุปได้ดังนี�

1.  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.38 0.40

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ไม่มีดอกเบี�ยจ่าย ไม่มีดอกเบี�ยจ่าย ไม่มีดอกเบี�ยจ่าย

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ยังไม่ประกาศจ่าย 93.63 77.13

จากตารางการคํานวณข้างต้น ปี 2558 มีอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้เคียงกับปี 

2557 และปี 2556 เนื�องจากปี 2558 มีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2556

ซึ�งทั�ง 3 ปี มีความเสี�ยงทางการเงินน้อย เนื�องจากมีหนี�สินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมาก นอกจากนี�ทั�ง

3 ปี ไม่มีเงินกู้ยืมทั�งระยะสั�นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในเรื�องดอกเบี�ยจ่าย ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปี 2558 ยังไม่ประกาศจ่ายแต่ปี 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตราที�สูงกว่าปี 2556

2.  ข้อมูลต่อหุ้น

หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 15.36 14.19 14.29

กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุ้น (บาท) 0.92 0.83 1.29

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.15 0.85 1.30

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ยังไม่ประกาศจ่าย 0.80 1.00
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จากตารางการคํานวณข้างต้น ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีข้อมูลต่อหุ้นสูงกว่าปี 2557 และปี 2556

เนื�องจากปี 2558 มีกําไรจากการขายที�ดินดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงส่งผลให้มีกําไรสุทธิมากกว่าปี 2557

และปี 2556 และทําให้ ณ วันสิ�นปี 2558 มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และกําไรสุทธิต่อหุ้นสูงกว่า ณ วันสิ�นปี

2557 และ ณ วันสิ�นปี 2556 ส่วนเงินปันผลต่อหุ้น ปี 2558 ยังไม่ประกาศจ่าย แต่ปี 2557 มีเงินปันผลต่อหุ้น

น้อยกว่าปี 2556 เล็กน้อย

3.  อัตราการเติบโต

หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

สินทรัพย์รวม (%) 12.46 (11.12)         (1.54)     

หนี�สินรวม (%) 23.63 (13.24)         (9.04)     

จากตารางการคํานวณข้างต้น ปี 2558 มีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ�นทั�งทางด้านสินทรัพย์และหนี�สิน

ในขณะที�ปี 2557 และปี 2556 มีอัตราการเติบโตลดลงทั�งทางด้านสินทรัพย์และหนี�สิน  ทั�งนี�เนื�องจากปี 2558

ลูกค้าใช้งบโฆษณาเพิ�มขึ�นจากปี 2557 จึงทําให้มีทั�งลูกหนี�การค้าและเจ้าหนี�การค้าเพิ�มขึ�น ในขณะที�ปี 2557

และปี 2556 ลูกค้าใช้งบโฆษณาลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทําให้ลูกหนี�การค้าและเจ้าหนี�ลดลงจากปีก่อนเช่น

กัน นอกจากนี�ในปี 2558 มีเงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�นจากปี 2557 ค่อนข้างมาก ดังนั�นปี 2558 จึงมีสินทรัพย์

หมุนเวียนเพิ�มขึ�นจากปี 2557 ค่อนข้างมาก ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ�มขึ�นเล็กน้อย ทางด้าน

หนี�สิน นอกจากจะมีเจ้าหนี�การค้าเพิ�มขึ�นมากยังมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ�มขึ�นมากเช่นกัน เนื�องจากปี 2558

มีกําไรจากการขายที�ดิน จึงต้องเสียภาษีเงินได้เพิ�มขึ�นจากปี 2557 หลายเท่า ดังนั�นอัตราการเติบโตของ

หนี�สินจึงมากกว่าสินทรัพย์

สรุป  บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินมั�นคง เนื�องจากทั�ง 3 ปีมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตํ�า

มาก หรือมีหนี�สินไม่ถึง 50% ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ�ง ไม่มีเงินกู้ยืมทั�งระยะสั�นและระยะ

ยาวจึงไม่มีภาระในเรื�องการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี�ย นอกจากนี�กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิมาโดยตลอด

 แม้ว่าจะมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขายในบางปี ก็ยังคงมีกําไรเบ็ดเสร็จทุกปี ดังนั�นส่วนของ

ผู้ถือหุ้นจึงเพิ�มขึ�นทุกปี เว้นแต่ปี 2557 มีการซื�อหุ้นทุนคืนบางส่วนเป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปบ้าง

แต่ก็ได้รับการชดเชยจากกําไรจากการขายที�ดินในปี 2558 ด้วยเหตุนี� มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจึงสูงขึ�นตาม

ลําดับ ยกเว้นปี 2557 ที�มีการซื�อหุ้นทุนคืนบางส่วนเท่านั�น
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14.3 สภาพคล่อง

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.33 2.54 2.57

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.24 2.42 2.39

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.15 0.05 0.47

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า (เท่า) 6.59 6.03 5.98

ระยเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย (วัน) 55 60 60

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� (เท่า) 8.41 8.18 9.08

ระยะเวลาชําระหนี� (วัน) 43 44 40

วงจรเงินสด (วัน) 12 16 20

สรุป  ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2556 เนื�องจากปี 2558 มีอัตราส่วนทาง

การเงินต่าง ๆ เกี�ยวข้องกับการวัดสภาพคล่องได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย อัตราส่วน-

หมุนเวียนเจ้าหนี� ระยะเวลาชําระหนี� และวงจรเงินสดใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2556 ซึ�งทั�ง 3 ปี ถือว่ามี

สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี เนื�องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว มากกว่าหนี�สินหมุน

เวียน 2 เท่ากว่า  ซึ�งน่าจะเป็นปริมาณที�เพียงพอต่อการใช้ชําระหนี�สินหมุนเวียนได้ทั�งหมด รวมทั�งน่าจะ

ชําระหนี�สินหมุนเวียนในอนาคตได้ทันตามกําหนด เพราะมีสินทรัพย์สภาพคล่องค่อนข้างมาก เมื�อเปรียบ

เทียบกับหนี�สินหมุนเวียน รวมทั�งมีวงจรเงินสดในปี 2558 เพียง 12 วันเท่านั�น ซึ�งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 83



รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท

1.  รายละเอยีดของผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม

คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์

ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
1. นายประกติ  อภิสารธนรักษ์ 77 ปริญญาตรี 8.17%  ของหุน้ บิดา นายอภิรักษ์ 2529-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    ประธานกรรมการบริหารและ เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสิทธิออก อภิสารธนรักษ์ กรรมการ บจก. ประกติ แอนด์
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มหาวิทยาลยั เสียงทั้งหมด กรรมการผูมี้ แอสโซซิเอทส์

    ผกูพนับริษทั ธรรมศาสตร์ อาํนาจลงนาม บจก.ประกติ แอดเวอร์-
ผกูพนับริษทั ไทซ่ิง

กรรมการ บจก. หอ้งอดัเสียงทอง
บจก. มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
บจก. อิมแพควีดีโอ 
โพรดกัชัน่

2521-2529 ประธาน บจก. ประกติ แอนด์
กรรมการ แอสโซซิเอทส์

2517-2521 ผูบ้ริหาร บจก.  ดีทแฮลม์โฆษณา
ดา้นการเงิน

และส่ือโฆษณา

2507-2516 ผูอ้าํนวยการ บจก. ดีทแฮลม์
ฝ่ายส่ือโฆษณา

2. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู 71 ปริญญาตรี  0.12% 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.

ตาํแหน่ง

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี
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ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
3. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง 68 ปริญญาตรี 0.19% ของหุน้ ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการและ บริหารธุรกจิ ท่ีมีสิทธิออก 2529-2550 กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ผูจ้ดัการ

    ผกูพนับริษทั วิทยาลยัโอไฮโฮ เสียงทั้งหมด 2523-2527 รองกรรมการ บจก. ลินตาส
คริสเตียน ผูจ้ดัการ

สหรัฐอเมริกา 2518-2523 ผูอ้าํนวยการ บจก. เฟดเดอร์ส
หลกัสูตร ฝ่ายการตลาด

นกับริหาร 2513-2518 เจา้หนา้ท่ี บจก. ดีทแฮลม์
การตลาด การตลาด

มหาวิทยาลยั ฝ่ายการตลาด

โลซาน

สวิสเซอร์แลนด์

4.  นายวิเชียร  นาคอินทนนท์ 67 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 67 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
2518-2521 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ บรรษทั เงินทุน

ภายใน อุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

2516-2517 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ องคก์ารโทรศพัทแ์ห่ง

ภายใน ประเทศไทย
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ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ

6. ดร.พิชยั  จรรยศุ์ภรินทร์ 72 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

7. ดร.มนูญ  พาหิระ 77 ปริญญาตรี สาขา - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการอิสระและ เศรษฐศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

     กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยั รองประธานกรรมการ สาํนกังานปราบปราม

ธรรมศาสตร์ ฝ่ายมาตรการ การทุจริตแห่งชาติ

ปริญญาโท 2547-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก

เศรษฐศาสตร์ กรรมการอิสระและ บมจ.ประกติ โฮลด้ิงส์
มหาวิทยาลยั กรรมการตรวจสอบ

แห่งชาติฟิลิปปินส์ 2544-2547 อธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก

ปริญญาเอก 2542-2544 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยั

ฮาวาย

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง
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คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์

ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
8. น.ส.วิชชุดา  ไกรฤทธิกุล 57 ปริญญาตรี 0.81%ของหุน้ ไม่มี 2542-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บญัชีบณัฑิต ท่ีมีสิทธิออก และการเงิน

     การเงิน 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 52 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. นางจารุวรรณ  กลัยาณมิตร 61 ปริญญาตรี - ไม่มี 2536-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริการธุรกจิ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

     ทรัพยากรบุคคล บณัฑิต 2523-2536 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บจก. แพน  เอเชีย
มหาวิทยาลยั และธุรกจิ

รามคาํแหง

11. นายอนุชา  วิริยะชยั 61 ปริญญาตรี - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ประกติ โฮลด้ิงส์
      กรรมการผูจ้ดัการและ เศรษฐศาสตร์ กรรมการ บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
      กรรมการผูมี้อาํนาจ มหาวิทยาลยั เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
      ลงนามผกูพนับริษทั ธรรมศาสตร์ ประธานเจา้หนา้ท่ี บจก.ประกติ แอดเวอร์-

ปริญญาโท บริหาร ไทซ่ิง

บริหารธุรกจิ 2544-2550 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก.ประกติ แอดเวอร์-
มหาวิทยาลยั ฝ่ายดูแลลูกคา้ ไทซ่ิง

โอไฮโอ 2542-2543 รองประธานอาวุโส บมจ.เบอร์ล่ียุคเกอร์
สหรัฐอเมริกา แผนกสินคา้อุปโภค-

บริโภค
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% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
12. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ์ 44 ปริญญาตรี 4.35% ของหุน้ บุตร ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการและ การตลาดและ ท่ีมีสิทธิออก ประธานกรรมการ กรรมการ บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
     กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ระบบสารสนเทศ เสียง เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
     ผกูพนับริษทั เพ่ือการจดัการ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ประกติ แอดเวอร์-

Southern ไทซ่ิง

Methodist 2544-2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน บจก.ประกติ แอดเวอร์-
University ไทซ่ิง

ปริญญาโท 2537-2540 เจา้หนา้ท่ีการตลาด บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

บริหารธุรกจิ (ประเทศไทย)

The University of
North Carolina
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

บริษทั

รายชื่อกรรมการ/ผูม้ีอาํนาจควบคุม ประกติ โฮลดิ้งส์ PRAKIT/FCB ประกติ มาร์เกต็ติ้ง ไดร์ว Prakit Advertising ไดเร็คท์ แบงค์คอกไรเตอร์ ห้องอดั อิมแพค วีดีโอ ประกติ แอนด์ 62 กราฟฟิก ดบัเบิ้ลพี

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

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

นายพิศาล    ประหัษฎางกรู B, C 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

นายอนุชา  วิริยะชยั B,D B,C,H B,C

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

นายวิเชียร    นาคอินทนนท์ C

นางจารุวรรณ   จนัทรพิทกัษ์ B B, 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
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ เพิ่ม (ลด) ปี 2558 คิดเป็น

กรรมการ คู่สมรส ระหว่างปี รวม ร้อยละ กรรมการ คู่สมรส

1. นายประกิต  อภิสารธนรักษ์ 4,899,900.00     500,000.00        (500,000.00)       4,899,900.00     8.17 4,899,900.00     -
2. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู 23,000.00          55,000.00          (9,000.00)           69,000.00          0.12 23,000.00          46,000.00          
3. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง 363,000.00        112,000.00        (363,000.00)       112,000.00        0.19 - 112,000.00        
4. นายวิเชียร  นาคอินทนนท์ - - - - - - -
5. นายโสมนสั ณ บางชา้ง - - - - - - -
6. ดร.พิชยั  จรรยศ์ุภรินทร์ 69,800.00          - (69,800.00)         - - - -
7. ดร.มนูญ  พาหิระ - 2,600.00            (2,600.00)           - - - -
8. นายอนุชา  วิริยะชยั - - - - - - -
9. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ์ 2,552,993.00     - 55,800.00          2,608,793.00     4.35 2,608,793.00     -
10. นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกุล 684,200.00        - (200,000.00)       484,200.00        0.81 484,200.00        -
11. นางสิริอร  เชิญพิพฒัน์ - - - - - - -
12. นางจารุวรรณ  กลัยาณมิตร - - - - - - -

ปี 2557 ปี 2558
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงิน 

 

วนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 พ.ศ. 2558 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินและรายงานการของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผู้ถอืหุ้นและกรรมการของบริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
 
 
 

/ การตรวจสอบ
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การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 
 
 (นายพรชยั กิตติปัญญางาม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 
บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  
24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 



หน่วย:บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 85,102,746           89,774,793         33,073,494      42,801,365        
เงินลงทุนชัว่คราว

   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 6 28,241,745           26,610,676         28,241,745      26,610,676        
   เงินฝากประจาํ -                       1,000,000           -                   1,000,000          
   อ่ืน ๆ 7 318,751,930         251,558,612       295,589,935    229,417,651      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

   ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 7 20,000,000           12,000,000         20,000,000      10,000,000        
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4.2 และ 8 310,538,891         258,816,077       234,537,945    177,970,526      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,460,176             16,345,882         5,386,123        5,592,905          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  772,095,488         656,106,040       616,829,242    493,393,123      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 32,001,000           30,000,000         32,001,000      30,000,000        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 10 115,109,711         20,005,367         165,045,481    14,670,481        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 116,418,439         119,221,901       116,418,439    119,221,901      
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 11 350,000                520,000              300,000           305,000             
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 46,215,000           136,215,000       46,215,000      136,215,000      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 92,857,847           91,747,115         92,197,714      90,818,311        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 22,528                  3,551                 22,525             3,548                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 11,990,491           9,674,213            8,675,867        6,185,647          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,035,655           1,882,636           -                   -                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 426,000,671         409,269,783       460,876,026    397,419,888      

รวมสินทรัพย์ 1,198,096,159      1,065,375,823    1,077,705,268 890,813,011      

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย:บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 272,261,883         232,984,412       211,036,679    176,111,532      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,225,164           4,071,791           30,225,164      4,071,791          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,813,629           21,232,068         18,575,889      11,750,678        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 331,300,676         258,288,271       259,837,732    191,934,001      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 16 15,565,702           16,650,185         15,565,702      16,650,185        
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 17,597,697           19,858,931         6,061,041        7,014,875          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 33,163,399           36,509,116         21,626,743      23,665,060        

รวมหน้ีสิน 364,464,075         294,797,387       281,464,475    215,599,061      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

      ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 99,484,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 18 99,484,000           99,484,000         99,484,000      99,484,000        

      ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
        หุน้สามญั 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 18 60,000,000           60,000,000         60,000,000      60,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 193,568,560         193,568,560       193,568,560    193,568,560      
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 10,000,000           10,000,000         10,000,000      10,000,000        
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 598,463,915         525,172,430       562,314,653    431,256,946      
      สาํรองสาํหรับซ้ือหุน้คืน 79,460,000           79,460,000         79,460,000      79,460,000        
หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สามญั 24 (79,460,000)          (79,460,000)       (79,460,000)     (79,460,000)       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19 (29,700,219)          (19,621,101)       (29,642,420)     (19,611,556)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 832,332,256         769,119,889       796,240,793    675,213,950      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,299,828             1,458,547           -                   -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 833,632,084         770,578,436       796,240,793    675,213,950      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,198,096,159      1,065,375,823    1,077,705,268 890,813,011      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย:บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดค่้าบริการ 20 207,766,076             209,001,602             66,711,027               75,662,519          

รายไดค่้านายหนา้ 20 161,041,316             132,917,200             100,497,372             77,783,222          

ดอกเบ้ียรับ 5,155,708                 6,254,218                 4,945,321                 5,605,961            

รายไดเ้งินปันผล 2,173,756                 2,637,130                 9,172,705                 22,635,730          

รายไดบ้ริหารงานจดัการ 4.1 2,016,000                 516,000                    34,085,994               32,420,970          

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 103,537,770             -                            160,300,000             -                       

รายไดอ่ื้น 4.1 5,779,965                 13,987,194               6,170,057                 14,178,747          
รวมรายได้ 487,470,591             365,313,344             381,882,476             228,287,149        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนบริการ 22 179,854,045             177,786,406             63,158,778               73,777,337          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 59,000,726               48,866,004               37,737,178               29,718,956          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 90,790,933               82,297,573               65,065,938               50,597,024          
รวมค่าใช้จ่าย 329,645,704             308,949,983             165,961,894             154,093,317        

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 157,824,887             56,363,361               215,920,582             74,193,832          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม

   วธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,491,574                 1,124,718                 -                           -                       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 159,316,461             57,488,079               215,920,582             74,193,832          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (42,828,140)              (11,297,830)              (41,385,124)             (10,472,544)         

กําไรสําหรับปี 116,488,321             46,190,249               174,535,458             63,721,288          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,869                        2,804,260                 (147,189)                  (947,172)              
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,374)                       (560,852)                   29,438                      189,435               

5,495                        2,243,408                 (117,751)                  (757,737)              

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (12,538,580)              (3,993,418)                (12,538,580)             (3,993,418)           
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (48,254)                     22,561                      -                           -                       
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,507,716                 798,683                    2,507,716                 798,683               

(10,079,118)              (3,172,174)                (10,030,864)             (3,194,735)           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (10,073,623)              (928,766)                   (10,148,615)             (3,952,472)           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106,414,698             45,261,483               164,386,843             59,768,816          

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 116,645,990             46,307,693               174,535,458             63,721,288          
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (157,669)                   (117,444)                   -                           -                       

กําไรสําหรับปี 116,488,321             46,190,249               174,535,458             63,721,288          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 106,572,367             45,378,927               164,386,843             59,768,816          
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (157,669)                   (117,444)                   -                           -                       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 106,414,698             45,261,483               164,386,843             59,768,816          

กําไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 25 2.15 0.83 3.22 1.14

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย:บาท
ส่วนที่เป็นของของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิด ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรอง หุน้ทุนซื้อคืน- ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร สาํหรับซื้อหุน้คืน หุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 60,000,000        193,568,560    10,000,000         610,281,329    -                  -                  (16,416,821)        (32,106)           (16,448,927)             857,400,962    1,494,716       858,895,678   
     จ่ายเงินปันผล 26 -                     -                   -                     (54,200,000)     -                  -                  -                      -                  -                           (54,200,000)     (1,400)             (54,201,400)   
     การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                   -                     -                   -                  -                  -                      -                  -                           -                   82,675            82,675            
     กาํไรหรือขาดทุน -                     -                   -                     46,307,693      -                  -                  -                      -                  -                           46,307,693      (117,444)         46,190,249     
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
         กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     -                   -                     2,243,408        -                  -                  -                      -                  -                           2,243,408        -                  2,243,408       
         อื่นๆ -                     -                   -                     -                   -                  -                  (3,194,735)          22,561            (3,172,174)               (3,172,174)       -                  (3,172,174)     
     หุน้ทุนสามญัซื้อคืน 24 -                     -                   -                     (79,460,000)     79,460,000 (79,460,000)    -                      -                  -                           (79,460,000)     -                  (79,460,000)   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 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   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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 26 -                     -                   -                     (43,360,000)     -                  -                  -                      -                  -                           (43,360,000)     (1,050)             (43,361,050)   
     กาํไรหรือขาดทุน -                     -                   -                     116,645,990    -                  -                  -                      -                  -                           116,645,990    (157,669)         116,488,321   
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
         กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     -                   -                     5,495               -                  -                  -                      -                  -                           5,495               -                  5,495              
         อื่นๆ -                     -                   -                     -                   -                  -                  (10,030,864)        (48,254)           (10,079,118)             (10,079,118)     -                  (10,079,118)   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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   

4
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (งบการเงินรวม)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย:บาท
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง หุน้ทุนซื้อคืน- ในมูลค่ายตุิธรรมของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สาํหรับซื้อหุน้คืน หุน้สามญั เงินลงทุนเผือ่ขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557      60,000,000    193,568,560           10,000,000         501,953,395                           -                           -           (16,416,821)         749,105,134
      จ่ายเงินปันผล 26                       -                       -                           -         (54,200,000)                           -                           -                             -         (54,200,000)
     กาํไรหรือขาดทุน                       -                       -                           -           63,721,288                           -                           -                             -           63,721,288
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                       -                       -                           -              (757,737)                           -                           -                             -              (757,737)
        อื่นๆ                       -                       -                           -                           -                           -             (3,194,735)           (3,194,735)
     หุน้ทุนซื้อคืน - หุน้สามญั 24                       -                       -                           -         (79,460,000)           79,460,000         (79,460,000)                             -         (79,460,000)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557      60,000,000    193,568,560           10,000,000         431,256,946           79,460,000         (79,460,000)           (19,611,556)         675,213,950

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558      60,000,000    193,568,560           10,000,000         431,256,946           79,460,000         (79,460,000)           (19,611,556)         675,213,950
      จ่ายเงินปันผล 26                       -                       -                           -         (43,360,000)                           -                           -                             -         (43,360,000)
     กาํไรหรือขาดทุน                       -                       -                           -         174,535,458                           -                           -                             -         174,535,458
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                       -                       -                           -              (117,751)                           -                           -                             -              (117,751)
        อื่นๆ                       -                       -                           -                           -                           -                           -           (10,030,864)         (10,030,864)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      60,000,000    193,568,560           10,000,000         562,314,653           79,460,000         (79,460,000)           (29,642,420)         796,240,793

5
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (งบการเงนิเฉพาะกจิการ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย:บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 116,488,321 46,190,249 174,535,458 63,721,288

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 13 5,582,961 5,683,003 5,244,753 5,245,051

ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,023 16,602 11,023 12,832

หน้ีสูญรับคืน (655,991) (346,155) (655,991) (346,155)

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 (103,537,770) -                       (160,300,000) -                       

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,743 185,036 -                       185,827

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและ

     เงินลงทุนระยะยาว 1,921,120 (5,189,548) 556,738 (4,630,932)

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  (2,145,977) (3,569,491) (562,305) (3,237,630)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 17 2,557,635 2,486,970 772,977 774,361

รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี 16 (1,084,483) (1,084,483) (1,084,483) (1,084,483)

รายไดเ้งินปันผล (2,173,755) (2,637,129) (9,172,706) (22,635,729)

รายไดด้อกเบ้ีย (5,155,708) (6,254,218) (4,945,321) (5,605,962)

รายไดอ่ื้น (1,000) -                       (1,000) -                       

(กาํไร)ขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,491,574) (1,124,718) -                       -                       

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

    เงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึน (115,660) (17,822) -                       -                       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,828,141 11,297,830 41,385,124 10,472,543

53,030,026 45,636,126 45,784,267 42,871,011

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 7 245,384,613 194,395,168 226,186,358 128,000,000

ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว 7 (311,704,383) (234,321,111) (291,704,382) (224,321,111)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (50,473,806) 56,466,524 (55,389,295) 80,472,674

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,885,706 2,029,164 206,783 (435,574)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,981,399) (1,511,207) -                       -                       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,025,775 (21,531,031) 30,673,451 (20,276,731)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,581,562 (11,133,577) 6,825,210 (9,290,312)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4,812,000) (1,588,300) (1,874,000) (962,300)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (24,063,906) 28,441,756 (39,291,608) (3,942,343)

จ่ายภาษีเงินได้ (20,656,323) (15,838,543) (15,184,817) (9,625,512)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (44,720,229) 12,603,213 (54,476,425) (13,567,855)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

6

บริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย:บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ลงทุนในเงินฝากประจาํ (1,000,000) 31,500,000 (1,000,000) (1,000,000)

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 11 (400,000) (600,000) (400,000) (400,000)

เงินสดรับจากการใหกู้ย้มื 11 510,000 515,000 325,000 275,000

จ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (744,075)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 10 (150,375,000) -                       (150,375,000) -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                       (16,800,000) -                       -                       

จ่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (33,325,451) (30,164,818) (33,325,451) (30,164,818)

เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 16,952,313 75,649,649 14,952,313 75,649,649

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (6,777,825) (3,955,783) (6,624,156) (3,273,838)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (30,000) -                       (30,000) -                       

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 250,300,000 -                       250,300,000 -                       

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,000 151,495 -                       150,654

เงินสดรับจากเงินปันผล 2,173,755 2,637,130 9,172,706 22,635,730

ดอกเบ้ียรับ 5,348,306 6,537,151 5,113,142 5,832,040
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       82,675 -                       -                       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 83,388,098 65,552,499 88,108,554 68,960,342

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
หุน้ทุนซ้ือคืน 24 -                       (79,460,000) -                       (79,460,000)

จ่ายเงินปันผล 26 (43,360,000) (54,200,000) (43,360,000) (54,200,000)

จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050) (1,400) -                       -                       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (43,361,050) (133,661,400) (43,360,000) (133,660,000)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,693,181) (55,505,688) (9,727,871) (78,267,513)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 89,774,793 145,257,920 42,801,365 121,068,878

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี 21,134 22,561 -                       -                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 85,102,746 89,774,793 33,073,494 42,801,365

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

       จาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจจะนาํมา

         ใชเ้พ่ือกิจกรรมดาํเนินงานในอนาคต 48,400,000 48,400,000 1,000,000 1,000,000

บริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

7

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



8 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป  

บริษทั  ประกิต  โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 ซอย
สุขมุวทิ 62 แยก 3 ถนนสุขมุวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                     

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ประกิต แอนด ์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 24.68) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั เก่ียวกบัการรับจา้งผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหนา้จดัหาส่ือ

โฆษณา รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ และรับจา้งบริหารงานบริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

2.2 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย   บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบ
การเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.3 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2.3.1      มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

บริษัท ฯ และบริษัทย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบังคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังว ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 มาถือปฏิบัติ ซ่ึงการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย 

2.3.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2559 มีดังน้ี : 

กรอบแนวคดิสําหรับการรายงานทางการเงนิ (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์

ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
แนวปฏิบติัทางบญัชี แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพือ่การใหผ้ลิตผล 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมิไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประเมินวา่จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

2.4 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายบญัชีและการรายงาน จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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3.      นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

3.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

รายการท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 

บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน
การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั  ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย
จะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือ

ติดลบกต็าม 

บริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงาน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย จะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
การร่วมค้า 
 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นตามท่ีตกลงไวใ้นสญัญา  
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจาก
การทาํรายการดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย จะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 
 

3.2 เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายติุธรรม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ี
หรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูก
พิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง  

3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ี
จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน   ส่วนการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบ
กาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้
ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ช้

วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  
ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้
สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
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ตน้ทุนการกูย้ืม  สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า  
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี

เกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5-10 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน  3-10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ค่าตัดจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจาก

สินทรัพยน์ั้นตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้
ประโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

วธีิการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม  

3.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะ
ทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมี
การดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด

ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์
อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

3.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

3.11 สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวซ่ึงมีกาํหนด 29 ปี 

3.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้

ทาํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี 
โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้
มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการใน

อนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ 
ของกลุ่มบริษทั 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
จะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุน
จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 
12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและ

ภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
3.13 ประมาณการหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงิน

ได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วน
ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 



17 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

3.14 หุน้ทุนซ้ือคืน 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็น
รายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  เม่ือ
มีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวน
ตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนไป
กาํไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อ
หุ้น  ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนนาํไปหักจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน
หมดแลว้ 

3.15 รายได ้

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือส่งมอบงานบริการนั้น 

ค่านายหน้า 

สาํหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ยจาํนวนเงินสุทธิเป็น
ค่านายหนา้ 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
เป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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3.16 ค่าใชจ่้าย  

สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการ
ปรับค่าเช่า 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีทาํสัญญา กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ถา้การปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงในสัญญาข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยเ์ฉพาะ สินทรัพยเ์ฉพาะนั้นถือเป็นสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า โดย
สญัญาจะมีการโอนสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เม่ือสญัญานั้นมอบสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่กลุ่มบริษทั   

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สญัญา หรือ มีการประเมินสญัญาใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวได้
อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะนั้น หลงัจากนั้น
จาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษทั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

3.17 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปี
ก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและ

จาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้
ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี 
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะ
จ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลา

เดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.18 กาํไรต่อหุน้  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับหุน้สามญั  คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั 
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

3.19 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน

ดาํเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

4.        รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจ

ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมี
สาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 10 มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตั้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั  ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั อิมแพค วดีีโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั  ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
คณะบุคคล มาร์เกต็ต้ิง อินไซด ์ ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
คณะบุคคล มาร์เกต็ต้ิง บลิทซ ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิงคอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดราฟทแ์อดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั กมัพชูา ผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าบริการ ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัลูกคา้ทัว่ไป 
ตน้ทุนบริการ ราคาตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพย ์ ราคามูลค่ายติุธรรม 
ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน คิดตามพื้นท่ีท่ีเช่าในอตัราท่ีอา้งอิงอตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ขอ้ตกลงในการจดัการบริหารงาน คิดค่าบริการระหวา่งกนัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

ในปี พ.ศ. 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการเรียกเก็บเงินแทนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นค่าผลิตส่ือโฆษณา
จาํนวนเงิน 33.52  ลา้นบาท (2557: 38.61 ลา้นบาท) และค่าส่ือโฆษณา 38.32 ลา้นบาท (2557: 77.95 ลา้นบาท) ตามลาํดบั รายการ
ดงักล่าวไม่มีการคิดค่าบริการระหวา่งกนั   
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

4.1     รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี   

                        หน่วย : พนับาท 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคมหตุมายเหต ุ

งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
2558  2557  2558  2557 

บริษัทย่อย     
รายไดค่้าบริการ        -          - 90 33 
รายไดบ้ริหารงานจดัการ        -          - 32,070 31,905 
รายไดค่้าเช่า        -          - 3,107 3,107 
รายไดเ้งินปันผล         -          - 6,999 19,999 
รายไดอ่ื้น        -          - 97 98 
ตน้ทุนบริการ         -          - 12,776 26,151 
ค่าใชจ่้าย         -          - 3,840 - 
บริษัทร่วม     
รายไดค่้าบริการ - 85 -              - 
รายไดบ้ริหารงานจดัการ 96 96 96 96 
รายไดค่้าเช่า 60 60 60 60 
รายไดอ่ื้น 24 24 24 24 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน* 103,538 - 160,300 - 
ตน้ทุนบริการ - 34 - 34 
บริษัทร่วมค้า      
รายไดค่้าบริการ 10 223 10 223 
รายไดค่้านายหนา้ 177 333 177 333 
รายไดบ้ริหารงานจดัการ 1,800 300 1,800 300 
รายไดค่้าเช่า 180 30 180 30 
รายไดอ่ื้น 64 17 64 17 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดค่้าบริการ 1,112 1,829 42 750 
รายไดบ้ริหารงานจดัการ 120 120 120 120 
รายไดอ่ื้น - 1,001 - 1,001 
ตน้ทุนบริการ 4,369 6,745 1,222 2,777 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,372 23,174 16,722 13,969 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 706 658 250 234 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 26,078 23,832 16,972 14,203 

* กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดถู้กตดัรายการระหวา่งกนักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมออกตามสดัส่วนการ
ลงทุน 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สวสัดิการ
อ่ืน ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน เป็นตน้ 

4.2 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
4.2.1 ลกูหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
บริษัทย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จาํกดั - - 14,422      26,812 
บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั - - -              656 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 165           107 

บริษัทร่วม     

บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 16 107 16 16 

กจิการร่วมค้า     

บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 6,194 1,801 1,058 945 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั 21 11 21 11 
บริษทั ดบัเบ้ิลพี มาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 1,098 1,949 - 1,070 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 18 - - - 

รวม 7,347 3,868 15,682 29,617 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - (656) 
สุทธิ 7,347 3,868 15,682 28,961 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดยคา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระเงิน ตามเง่ือนไข

การคา้ปกติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 ดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,360 3,564 9,573 11,640 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,391 241 5,852 9,118 
3 - 6 เดือน 1,786 63 159 5,276 
6 - 12 เดือน 1,810           - 98    2,927 
มากกวา่ 12  เดือน -           - - 656 
รวม 7,347 3,868 15,682 29,617 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -           - - (656) 
สุทธิ 7,347 3,868 15,682 28,961 

 
4.2.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558 2557 2558 2557 
บริษัทย่อย     
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั -           - 1,777 2,430 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั - 1,019 - 529 
กจิการร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 13,014 13,497 13,014 13,497 
รวม 13,014 14,516 14,791 16,456 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดยคา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระเงิน ตามเง่ือนไข
การคา้ปกติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 ดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,567 7,355 3,344 9,785 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,686 6,671 1,686 6,671 
3 - 6 เดือน 5,930 233 5,930 - 
6 - 12 เดือน 3,831 257 3,831 - 
มากกวา่ 12  เดือน - - - - 
รวม 13,014 14,516 14,791 16,456 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 13,014 14,516 14,791 16,456 

 
4.2.3 เงินทดรองจ่ายบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
บริษัทย่อย     
บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (พม่า)  จาํกดั -           - 2,486 2,486 

บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั -           - 2,125 2,125 

บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (พม่า) -           - 3,257 1,061 

บริษัทร่วม     

บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 4                5 5 5 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา)  จาํกดั 4,719   4,901 13 - 

รวม 4,723 4,906 7,886 5,677 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -          - (4,611) (4,611) 
สุทธิ 4,723 4,906 3,275 1,066 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

4.2.4 เจ้าหน้ีการค้าบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
บริษัทย่อย        
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั    -   -  41,042  41,464 
บริษทั มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  1,687  1,264 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั 4,423  5,251  1,231  2,056 
รวม 4,423  5,251  43,960  44,784 

 
4.2.5  เจ้าหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั      

             หน่วย : พนับาท  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
บริษัทย่อย        
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จาํกดั           -                   -         1,063         1,063 
รวม           -            -  1,063  1,063 

 
4.2.6  เจ้าหน้ีเรียกเกบ็เงินแทนบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั      

              หน่วย : พนับาท  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั 42,339  20,044  15,474  7,254 

 

4.2.7   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ จาํนาํเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 58.50 ลา้น
บาท 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 40,000 บาท และ 113,200 บาท ตามลาํดบั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าเคร่ืองใชส้ํานกังานและยานพาหนะของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2560 อตัราเช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท 

 



26 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558 2557 2558 2557 
เงินสดในมือ 492 273 45 15 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 9,440 9,943 4,066 986 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 75,171 79,559 28,963 41,800 
รวม 85,103 89,775 33,074 42,801 

 
6 เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  

ในปี พ.ศ. 2548 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จาํกดั เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย บริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 20 
ลา้นบาท และไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนแบบ Privileged Select – IPO โดยเป็นการลงทุนในกองทุนผสมยดืหยุน่เนน้การลงทุนใน
หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานดี และตราสารหน้ีใดๆ ทั้งน้ี นโยบายการลงทุน
และค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญามอบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยมีธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
           หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวมและ            
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2558  2557 

หน่วยลงทุน       20,000  20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม    8,242  6,611 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์       28,242  26,611 

 



27 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร เงินลงทุนดงักล่าว
ขา้งตน้ ดงัน้ี    

หน่วย : พนับาท 
     งบการเงนิรวมและ            

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2558  2557 

   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน        
     เงินฝากสถาบนัการเงิน     3,083  3,870 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน        
     สินทรัพยอ่ื์น     241  203 
     หน้ีสินอ่ืน     (9)  (9) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม        
     เงินลงทุนในตราสารหน้ี        

หุน้กู ้     12,334  11,454 
พนัธบตัร     4,065  4,486 
ตัว๋เงินคลงั     996  - 
กองทุนเปิด     7,532  6,607 

รวม     28,242  26,611 

7 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
                                                      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558 2557 2558 2557 
หลกัทรัพย์เพือ่ค้า  
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 6,300  10,091  6,300  10,091 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (1,473)  (204)  (1,473)  (204) 
รวม 4,827  9,887  4,827  9,887 
        
หน่วยลงทุน 311,578  237,959  288,636  216,709 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 2,347  3,713  2,127  2,822 
รวม 313,925 241,672  290,763  219,531 

สุทธิ 318,752 251,559  295,590  229,418 

 
 



28 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558 2557 2558 2557 
ยอดยกมาตน้ปี 251,559  208,124  229,418  130,478 
ซ้ือเงินลงทุน 311,704  234,321  291,704  224,322 
จาํหน่ายเงินลงทุน (245,385)  (194,395)  (226,186)  (128,000) 
รวม 317,878  248,050  294,936  226,800 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 874  3,509  654  2,618 
สุทธิ 318,752  251,559  295,590  229,418 

เงนิลงทุนระยะยาว 

 หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบการเงนิรวม  

  
หลกัทรัพยเ์ผือ่

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน

ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  76,000  -  76,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 -  76,000  -  76,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (20,000)  -  (20,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  56,000  -  56,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 97,471  -  -  97,471 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(37,053) 

  
- 

  
- 

  
(37,053) 

           รวมมูลค่าตราสารทุน 60,418  -  -  60,418 

รวมเงนิลงทุนระยาว 60,418  56,000  -  116,418 



29 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  
หลกัทรัพย ์
เผือ่ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน

ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  76,000  -  76,000 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 -  76,000  -  76,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (20,000)  -  (20,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  56,000  -  56,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 97,471  -  -  97,471 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(37,053) 

  
- 

  
- 

  
(37,053) 

            รวมมูลค่าตราสารทุน 60,418  -  -  60,418 

รวมเงนิลงทุนระยาว 60,418  56,000  -  116,418 

        

 หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 งบการเงนิรวม  

  
หลกัทรัพยเ์ผือ่

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน

ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน           -  83,000         -  83,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม           -                 -             -  - 
           -  83,000            -  83,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี            -  (12,000)            -  (12,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้           -  71,000            -  71,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 72,736                   -            -  72,736 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(24,514) 

  
                 - 

  
           - 

  
(24,514) 

           รวมมูลค่าตราสารทุน 48,222                   -            -  48,222 
เงินฝากประจาํ(ไม่ติดภาระคํ้าประกนั)                 -                -  -  - 
รวมเงนิลงทุนระยาว 48,222  71,000  -  119,222 

 
  
 



30 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  
หลกัทรัพย ์
เผือ่ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน

ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  81,000  -  81,000 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม -                  -  -                 - 
 -  81,000  -  81,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (10,000)  -  (10,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  71,000  -  71,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 72,736                     -  -  72,736 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(24,514) 

  
                   - 

  
- 

  
(24,514) 

            รวมมูลค่าตราสารทุน 48,222                     -  -  48,222 

รวมเงนิลงทุนระยาว        48,222         71,000  -  119,222 

        
 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557   2558  2557 
ยอดยกมาตน้ปี 131,222  183,325  129,222  181,325 
ซ้ือเงินลงทุน 37,577  20,470  37,577  20,470 
จาํหน่ายเงินลงทุน (19,842)  (68,580)  (17,842)  (68,580) 
รวมราคาทุน 148,957  135,215  148,957  133,215 
กาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ        
  ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (12,539)  (3,993)  (12,539)  (3,993) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 
หัก ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 

136,418 
(20,000) 

 131,222 
(12,000) 

 136,418 
(20,000) 

 129,222 
(10,000) 

สุทธิ 116,418  119,222  116,418  119,222 

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 116,418  119,222  116,418  119,222 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน บริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและ 
ไดแ้สดงรายการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 
 



31 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดชาํระตราสารหน้ีประเภทหลกัทรัพยท่ี์ถือจนครบกาํหนดมีดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558     

      หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

วนัครบกาํหนดชําระ   ราคาทุน    มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน   มูลค่ายติุธรรม 

   

ไม่เกิน 1 ปี   20,000  20,000  20,000  20,000 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  31,000  31,000  31,000  31,000 

เกินกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน  10 ปี  25,000  25,000  25,000  25,000 

รวม    76,000  76,000  76,000  76,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557   

             หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

วนัครบกาํหนดชําระ   ราคาทุน    มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน   มูลค่ายติุธรรม 

   

ไม่เกิน 1 ปี   12,000  12,000  10,000  10,000 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  46,000  46,000  46,000  46,000 

เกินกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน  10 ปี  25,000  25,000  25,000  25,000 

รวม    83,000  83,000  81,000  81,000 

 
 
 
 

 



32 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

8.      ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
                หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ  2558  2557  2558   2557 

ลูกหนีก้ารค้า          

ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้           

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  7,347 3,868 15,682 29,617 

 บริษทัอ่ืน   31,950 23,962 18,716 10,057 

ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินรับ       

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  13,014 14,516 14,791 16,456 

 บริษทัอ่ืน   213,041 183,686 159,817 98,973 

ลูกหนีอ้ืน่       

ลูกหน้ีเรียกเกบ็เงินแทน   25,898 17,016 13,752 9,397 

เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  4,723 4,906 3,275 1,066 

เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา   7,198 9,010 3,417         4,520 

รายไดค้า้งรับ   11,634 15,190 7,493 11,515 

เงินทดรองจ่าย   1,359 178 50 73 

อ่ืนๆ   8,915 5,461 3,234 2,643 
รวม   325,079 277,793 240,227 184,317 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (14,540) (18,977) (5,689) (6,346) 
สุทธิ   310,539 258,816      234,538 177,971 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดยคา้งชาํระ
เกินกาํหนดชาํระเงินตามเง่ือนไขการคา้ปกติ ดงัต่อไปน้ี       

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558   2557 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 20,929 11,276 12,732 6,091 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,742 4,073 3,506 1,589 
3 - 6 เดือน 354 1,748 262 335 
6 - 12 เดือน 115 165 104                 - 
มากกวา่ 12  เดือน 3,810 6,700 2,112 2,042 
รวม 31,950 23,962 18,716 10,057 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,677) (6,642) (2,042) (2,699) 
สุทธิ 28,273 17,320 16,674 7,358 



33 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ  2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน  ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดยคา้ง
ชาํระเกินกาํหนดชาํระเงินตามเง่ือนไขการคา้ปกติ ดงัต่อไปน้ี  

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558   2557 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 157,091 114,033 124,917 52,355 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 33,282 44,994 21,123 30,647 
3 - 6 เดือน 4,964 12,324 3,662 12,324 
6 - 12 เดือน 4,197               - 3,824                 - 
มากกวา่ 12  เดือน 13,507 12,335 6,291 3,647 
รวม 213,041 183,686 159,817 98,973 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,863) (12,335) (3,647) (3,647) 
สุทธิ 202,178 171,351 156,170 95,326 

 

9. เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของ
กิจการร่วมคา้จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํเพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัร่วมคา้ จาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท โดยเงินฝากประจาํธนาคารดงักล่าวไดรั้บดอกเบ้ียใน
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.60 ต่อปี และ 3.15 ต่อปี ตามลาํดบั 

10. เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม  

 

      สดัส่วน  เงินลงทุน   
บริษทั ประเภทกิจการ  ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 
 เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน 
 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
  
เงินปันผลรับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์    

(ประเทศไทย) จาํกดั 
  

โฆษณา 
  

  2,000,000 
  

49.00 
 

1,421 
 

2,237 
  

- 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41 150,375 93,388 - 
การร่วมค้า           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์  แอนด์

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
  

โฆษณา 
  

10,000,000 
  

42.00 
 

16,800 
 

19,485 
  

- 
        115,110   



34 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และ 2557 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ        

      สดัส่วน  เงินลงทุน   
บริษทั ประเภท

กิจการ 
 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 
 เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน 
 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
  
เงินปันผลรับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์    

(ประเทศไทย) จาํกดั 
  

โฆษณา 
  

2,000,000 
  

49.00 
 

1,421 
 

2,437 
  

- 
การร่วมค้า           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์  แอนด ์

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
  

โฆษณา 
  

10,000,000 
  

42.00 
 

16,800 
 

17,568 
  

- 
        20,005   

  
 บริษทั 

  ประเภท 
   กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท/US$) 

 สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุนตามวธีิ 
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

      2558 2557  2558 2557  2558 2557 

บริษทัย่อย              
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  99.99 99.99  9,999 9,999  4,999 19,999 
บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี (พม่า)  จาํกดั* 

  
โฆษณา 

  
88,084 US$ 

  
90.00 

 
90.00 

  
2,011 

 
2,011 

  
- 

 
- 

บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
25,000 US$ 

  
80.00 

 
80.00 

  
507 

 
507 

  
- 

 
- 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว   
 เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
99.965 

 
99.965 

  
1,999 

 
1,999 

  
1,999 

 
- 

บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 
** 

 โฆษณา  25,000 US$  90.00 90.00  744 744  - - 

บริษทัร่วม              
บริษทั  ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์  
 (ประเทศไทย)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
49.00 

 
49.00 

  
1,421 

 
1,421 

  
   -    

 
   -    

บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั 
*** 

  
โรงพยาบาล 

  
428,625,000 

  
35.41 

 
- 

  
150,375 

 
   -    

  
   -    

 
   -    

รวม         167,056 16,681  6,998  19,999  
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน         (2,011) (2,011)     -       -    
รวมเงนิลงทุน         165,045 14,670  6,998 19,999 



35 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

* บริษทัไม่ไดน้าํงบการเงินของบริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (พม่า) จาํกดั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 
2557 มารวมในงบการเงินรวมของบริษทั เน่ืองจากหยดุดาํเนินกิจการและปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปิดกิจการ 

**เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2557 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนของบริษทัตวัแทนโฆษณาแห่งหน่ึงในประเทศสาธารณรัฐสหภาพแห่ง
เมียนมาร์ 

 
***ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทั ฯ ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั (“การแพทย”์) ซ่ึงประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 7,500 หุน้ และหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
2,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นหุน้จาํนวน 3,000,000 หุ้น หรือ 300 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.41 ของทุน
จดทะเบียนของ “การแพทย”์ เม่ือการเพิ่มทุนเสร็จแลว้ หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัไดช้าํระเงินแลว้บางส่วนในราคาหุน้ละ 50 
บาท 
 
งบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้น้ีแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 
หน่วย : พนับาท 

 บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์
พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 
62 จาํกดั 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้       
ร้อยละของสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม 0.47 0.68 5.39 3.31 35.69 - 
       
ส่วนไดเ้สียในกาํไรสาํหรับงวดของบริษทั

ร่วมและร่วมคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 
 

(199) 

 
 

356 

 
 

1,916 

 
 

768 

 
 

(225) 

 
 

- 
ร้อยละของรายไดร้วมของงบการเงินรวม (0.04) 0.10 0.39 0.21 (0.05) - 

 
ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 

62 จาํกดั 
2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รวมสินทรัพย ์ 5,656 7,255 64,619 35,257 427,641 - 
รวมหน้ีสิน 1,061 2,252 48,226 23,427 75 - 
รวมรายได ้ 1,824 10,696 144,955 30,763 355 - 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (408) 727 4,564 1,829 (636) - 

 
 
 
 
 
 



36 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

11. เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท  
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

2558  2557  2558  2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 925 840 525 400 
บวก ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี  400 600 400 400 
 รวม  1,325 1,440 925 800 
หัก รับคืนระหวา่งปี (510) (515) (325) (275) 
ยอดคงเหลือปลายปี 815 925 600 525 
 หัก เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะครบกาํหนดในหน่ึงปี  (465) (405) (300) (220) 
สุทธิ 350 520 300 305 

 
บริษทั ไดใ้หพ้นกังานกูย้มืเงินตามระเบียบของบริษทั เพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯ โดยไม่คิดดอกเบ้ีย เงินใหกู้ย้มื ส่วน
ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี แสดงอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย:พนับาท  

           งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

          2558  2557  2558  2557 

 ท่ีดินใหเ้ช่า        46,215 46,215  46,215 46,215  

 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการ  - 90,000  -  90,000  

   รวม         46,215 136,215  46,215 136,215  

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ไดข้ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าตามบญัชี 90 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัร่วมแห่งหน่ึงใน
ราคา 250.30 ลา้นบาท กาํไรจากการขายถูกบนัทึกในกาํไรขาดทุน 160.30 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 103.54 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวประมาณ 125.32 ลา้นบาท (2557: 375.62 ลา้นบาท)  
 



37 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
    หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

  ที่ดิน  

อาคาร  สิ่งปลกู
สร้างและส่วน

ปรับปรุง  

 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน  

 
ส่วนปรับปรุง

ทรัพยส์ินเช่า  

 
เครื่องตกแต่ง

สาํนกังาน  

 
เครื่องใช้

สาํนกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  

 
งานระหวา่ง

ก่อสร้าง  

 
 

รวม 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  54,811  88,069  2,699   131  12,732  15,754  21,377  -  195,573 
เพิ่มขึ้น  -   1,521   -   308   434   477             1,216  -   3,956 
จาํหน่าย  -  (109)  -  -  (1,924)            (2,098)               (1,439)  -                   (5,570) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 และ                   

   1 มกราคม พ.ศ. 2558  54,811  89,481  2,699  439  11,242  14,133  21,154  -  193,959 
เพิ่มขึ้น  -  42  -  55  361  998  1,453  3,868  6,777 
จาํหน่าย  -  -  -  (45)  (39)     (296)  -  -  (380) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  54,811  89,523  2,699  449  11,564  14,835  22,607  3,868  200,356 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  -  56,223  1,541  106  11,687  14,138  18,068  -  101,763 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  3,258  90  58  382  701  1,194  -  5,683 
จาํหน่าย  -  (55)  -  -      (1,642)      (2,098)                   (1,439)  -               (5,234) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ                                   

   1 มกราคม พ.ศ. 2558  -  59,426  1,631  164  10,427  12,741  17,823  -  102,212 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  3,392  90  75  275  685  1,066  -  5,583 
จาํหน่าย  -  -  -  (7)  (28)  (262)  -  -  (297) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  -  62,818  1,721  232  10,674  13,164  18,889  -  107,498 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  54,811  30,055  1,068  275  815  1,392  3,331  -  91,747 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  54,811  26,705  978  217  890  1,671  3,718  3,868  92,858 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

    หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ที่ดิน  

อาคาร  สิ่งปลกู
สร้างและส่วน

ปรับปรุง 
 

 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
 ส่วนปรับปรุง

ทรัพยส์ินเช่า  
เครื่องตกแต่ง

สาํนกังาน  
เครื่องใช้

สาํนกังาน  
 

ยานพาหนะ 

  
งานระหวา่ง

ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  54,811  88,069  2,699                       -  12,466  11,460  16,091  -  185,596 
เพิ่มขึ้น  -   1,521         -   -   350   187   1,215  -   3,273 
จาํหน่าย  -                   (109)    -                      -  (1,924)              (839)            (1,439)  -                  (4,311) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 และ                 

   1 มกราคม พ.ศ. 2558  54,811  89,481  2,699                      -  10,892  10,808  15,867  -  184,558 
เพิ่มขึ้น  -  42  -  -  355  906  1,453  3,868  6,624 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  54,811  89,523  2,699  -  11,247  11,714  17,320  3,868  191,182 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557                 -  56,223  1,541                      -  11,564  10,309  12,834  -  92,471 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                 -  3,258  90  -  300  455  1,141  -  5,244 
จาํหน่าย                 -  (55)  -                     -  (1,642)  (839)  (1,439)  -               (3,975) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ                  
   1 มกราคม พ.ศ. 2558                -  59,426  1,631                     -  10,222  9,925  12,536  -  93,740 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                 -  3,392  90  -  219  477  1,067  -  5,245 
จาํหน่าย                 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558                -  62,818  1,721  -  10,441  10,402  13,603  -  98,985 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  54,811  30,055  1,068                      -  670  883  3,331  -  90,818 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  54,811  26,705  978  -  806  1,312  3,717  3,868  92,197 

ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน  บริษทัไดน้าํไปจดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง 



39 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
    หน่วย : พนับาท 
 ประกอบดว้ย     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,792  10,868  9,449  7,264 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (802)  (1,194)  (773)  (1,078) 
สุทธิ  11,990  9,674  8,676  6,186 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

ประกอบดว้ย 1 มกราคม 
2558 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2558 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้  1,035 - - - 1,035 
ลูกหน้ีอ่ืน 556 (131) - - 425 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402 - - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  4,903 - 2,507 - 7,410 
ประมาณการหน้ีสิน 3,972 (451) (1) - 3,520 
รวม 10,868 (582) 2,506 - 12,792 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  1,194 (392) - - 802 
รวม 1,194 (392) - - 802 
สุทธิ 9,674 (190) 2,506 - 11,990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

ประกอบดว้ย 1 มกราคม 
2557 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2557 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้  1,042 (7) - - 1,035 
ลูกหน้ีอ่ืน 625 (69) - - 556 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402 - - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  4,104 - 799 - 4,903 
ประมาณการหน้ีสิน 4,353 180 (561) - 3,972 
รวม 10,526 104 238 - 10,868 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  940 254 - - 1,194 
รวม 940 254 - - 1,194 
สุทธิ 9,586 (150) 238 - 9,674 

 

 

   หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประกอบดว้ย 1 มกราคม 
2558 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2558 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีอ่ืน 556 (131) - - 425 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402 - - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4,902 - 2,507 - 7,409 
ประมาณการหน้ีสิน 1,404 (220) 29 - 1,213 
รวม 7,264 (351) 2,536 - 9,449 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  1,078 (305) - - 773 
รวม 1,078 (305) - - 773 
สุทธิ 6,186 (46) 2,536 - 8,676 

 

 

 

 

 



41 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

   หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประกอบดว้ย 1 มกราคม 
2557 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2557 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีอ่ืน 625 (69)                       -   - 556 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402                    -                       - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4,103                    - 799 - 4,902 
ประมาณการหน้ีสิน 1,252 (37)        189 - 1,404 
รวม 6,382 (106) 988 - 7,264 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  697 381                       - - 1,078 
รวม 697 381                       - - 1,078 
สุทธิ 5,685 (487) 988 - 6,186 

              

15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  2558  2557  2558  2557 

เจ้าหนีก้ารค้า          
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้       
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 4  4,423 5,251 43,960 44,784 
     บริษทัอ่ืน   24,186 13,479 9,608 1,159 
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย       
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 4  -               - 1,063 1,063 
     บริษทัอ่ืน   138,649 138,958 96,691 99,693 
รวม   167,258 157,688 151,322 146,699 

       

เจ้าหนีอ้ืน่       
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน       42,339       22,474 15,474         9,014 
เงินมดัจาํรับ   29,177 21,759 24,299 5,634 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   18,580 20,417  5,165 4,245 
อ่ืนๆ     14,908 10,646 14,777 10,519 
รวม   105,004 75,296 59,715 29,412 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  272,262 232,984 211,037 176,111 



42 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

16 สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2558 และ 2557 สิทธิการเช่ารอตดับญัชี  ประกอบดว้ย 
 หน่วย : พนับาท 

      งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

      2558  2557  2558  2557 

ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 16,650 17,734 16,650 17,734 

รับรู้เป็นรายไดแ้ลว้ (1,084) (1,084) (1,084) (1,084) 

 สุทธิ  15,566 16,650 15,566 16,650 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีไดแ้ก่ ค่าสิทธิการเช่าท่ีไดรั้บจากการนาํท่ีดินของบริษทัแปลงหน่ึงใหบ้ริษทัแห่งหน่ึงเช่ามีกาํหนดระยะเวลา  
29  ปี  โดยไดท้าํสัญญาเช่าในลกัษณะสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว  ซ่ึงนอกจากค่าสิทธิการเช่า ดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บค่า
เช่ารายปีจากการใหเ้ช่าสินทรัพยด์งักล่าวดงัต่อไปน้ี 

     หน่วย : พนับาท 

ปีการเช่า    อตัราค่าเช่าต่อปี 

2554 - 2558    363 

2559 - 2563    399 

2564 - 2568    439 

2569 - 2572    483 

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ 

        

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  17,598  19,859  6,061  7,015 

         

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,558  2,487  773  774 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี 
  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.50  4.50  4.50  4.50 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.29  5.29  5.29  5.29 
อตัรามรณะ 100.0**  100.0**  100.0**  100.0** 
อตัราการทุพพลภาพ 10.0**  10.0**  10.0**  10.0** 

  **  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย  2551  
 
 

18. ทุนเรือนหุ้น 
 หน่วย : พนัหุน้/พนับาท 

 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2558  2557 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)   
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1   99,484  99,484  99,484  99,484 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
- หุ้นสามัญ 1  99,484  99,484  99,484  99,484 

         
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1   60,000  60,000  60,000  60,000 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
- หุ้นสามัญ 1 60,000  60,000  60,000  60,000 

19. ส่วนเกนิทุนและสํารอง 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจด
ทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
สํารองหุ้นทุนซ้ือคนื 
 
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนคือจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีถือโดยบริษทั  สาํรองหุน้ทุน
ซ้ือคืนน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน

ต่างประเทศ 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ รวม ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น   

20.       ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ประกอบดว้ย 
ส่วนงานธุรกจิ หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 
  รายไดค่้าบริการ  รายไดค่้านายหนา้  รายไดจ้ากการลงทุน  รวม 
  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายได ้  208  209  161  133  111  20  480  362 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  28  31  102  84  111  20  241  135 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              8  5 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (90)  (83) 

กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้              159  57 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

  รายไดค่้าบริการ  รายไดค่้านายหนา้  รายไดจ้ากการลงทุน  รวม 
  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน  39  25  238  199  631  460  908  684 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  290  381 
รวมสินทรัพย์  39  25  238  199  631  460  1,198  1,065 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดแ้ละสินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดต้ามส่วนงานภูมิศาสตร์ สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายไดค่้านายหนา้และบริการอ่ืน  478  351  2  -  480  351 

กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  240  124  1  -  241  124 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน  1,190  1,059  8  6  1,198  1,065 
 
 

21. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทั  และพนกังานของบริษทั ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 
2530  โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี 
บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน  4.84 ลา้นบาท และ  4.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 138,237  129,751 60,241  55,122 

ตน้ทุนบริการ 179,854  177,786 63,159  73,777 

ค่าเส่ือมราคา 5,583  5,683 5,245  5,245 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

23. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   42,638 10,587 41,339 10,174 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั      
                รายการผลแตกต่างชัว่คราว  190 711 46 299 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   42,828 11,298 41,385 10,473 
       

  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
หน่วย : พนับาท 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิรวม 
 2558 2557 
 

ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้
สุทธิจากภาษี 

เงินได ้ ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้
สุทธิจากภาษี

เงินได ้
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย (12,539) 2,507 (10,032) (3,993) 799 (3,194) 
ประมาณการหน้ีสิน 6 (1) 5  2,804 (561) 2,243 
รวม (12,533) 2,506 (10,027) (1,189) 238 (951) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 
 

 ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้
สุทธิจากภาษี

เงินได ้ ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้
สุทธิจากภาษี

เงินได ้
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย (12,539) 2,507 (10,032) (3,993) 799 (3,194) 
ประมาณการหน้ีสิน (147) 29 (118) (947) 189 (758) 
รวม (12,686) 2,536 (10,150) (4,940) 988 (3,952) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) (ต่อ) 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   159,316    57,488 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  31,863 20 11,498 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย   12,752  3,514 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (3,399)  (5,377) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   1,422  952 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   42,638  10,587 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   190  711 
การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   -  - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 27  42,828  20  11,298 
 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   215,921    74,194 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  43,184 20 14,839 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (2,805)  (5,179) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   960  514 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   41,339  10,174 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   46  299 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 19  41,385  14  10,473 
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ.2558 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 
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 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัรา
ร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 และ 2557 ตามคาํช้ีแจงของสภาวชิาชีพบญัชีท่ีออกในปี พ.ศ.2555 

24 หุ้นทุนซ้ือคนื 
 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืน จาํนวนไม่เกิน 5,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
13.70 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.67 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และวงเงินสูงสุดในการซ้ือคืนไม่เกิน 79.46 ลา้น
บาท เพื่อวตัถุประสงค ์ในการบริหารทางการเงิน โดยทาํการเสนอซ้ือจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไปในราคา 13.70 บาทต่อหุน้ โดยซ้ือ
คืนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557  ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การนาํเสนอจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อการซ้ือหุน้ทุนคืนแสดงเป็นรายการหกัจากส่วน
ของผูถื้อหุน้และบริษทัตั้งสาํรองสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุน้คืน  

สาํหรับระยะเวลาการจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ภายหลงั 6 
เดือน นบัแต่การซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ินแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี) 

 

25. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2558  2557  2558  2557 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  116,646 46,308 174,535 63,721 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  60,000 60,000 60,000 60,000 

หัก หุน้สามญัซ้ือคืน (ดูหมายเหตุ 24)  (5,800) (3,925) (5,800) (3,925) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งปี 54,200 56,075 54,200        56,075 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 2.15 0.83 3.22 1.14 

 
26.  เงนิปันผล 

บริษทัใหญ่ 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 43.36 ลา้นบาท โดยกาํหนดใหจ่้ายปันผล ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 
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 ท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 28  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จากผล
การดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2556   ในอตัราหุน้ละ 1 บาท   รวมเป็นเงินจาํนวน 54.2  ลา้นบาท  โดยกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผล   ในวนัท่ี 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

บริษทัย่อย 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558  ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั
การจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาทและ 2 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยกาํหนดใหจ่้ายปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 ท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2557  มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จาก
ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2556  ในอตัราหุ้นละ 200 บาท   รวมเป็นเงินจาํนวน 20 ลา้นบาท  โดยกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผล  ใน
วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบัความ
เส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การ
ควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการ

ควบคุมความเส่ียง 

การบริหารจัดการทุน   
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน
เบิกเกินบญัชี และกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

    ภายใน 1  มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
     ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  75,171  9,932  85,103 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  346,994  346,994 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20,000  -  -  -  - 
 

20,000 4.00-6.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  310,539  310,539  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด              
       ภาระคํ้าประกนั 30,000  2,001  -  -  -  32,001  2.60 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  31,000  25,000  -  60,418  116,418  4.00-6.20 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  350  350  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  272,262  272,262  - 

 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
    ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  28,963  4,111 33,074  0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  323,832 323,832  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ  
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20,000  -  -  -  - 20,000 

 
4.00-6.20 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  234,538 234,538  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  2,001  -  -  - 32,001  2.60 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  31,000  25,000  -  60,418 116,418  4.00-6.20 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  300 300  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  211,037 211,037  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

    ภายใน 1  มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
     ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  79,559  10,216  89,775 0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,000  -  -  -  278,169  279,169 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 12,000  -  -  -  - 
 

12,000 3.00-6.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  258,816  258,816  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด              
       ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  -  30,000  3.15 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  46,000  25,000  -  48,222  119,222  3.00-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  520  520  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  232,984  232,984  - 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
    ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  41,800  1,001 42,801  0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,000  -  -  -  256,028 257,028  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 10,000  -  -  -  - 10,000 
 

3.00-6.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  177,971 177,971  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
          ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -     - 30,000  3.15 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  46,000  25,000  -  48,222 119,222  3.00-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  305 305  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  176,112 176,112  - 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผลมาจาก
สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

หน่วย:พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557  2558  2557 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,797 259 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,369 4,999 - - 
อุปกรณ์ 368 475 - - 
สินทรัพยอ่ื์น 132 154 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน (6,282) (3,219) - - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง       1,384 2,668 - - 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
กาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั 
ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไร
กต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอ
ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียว 

ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา 
ตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาของตลาด)สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 
 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 
  ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  28,242  -  28,242 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  313,925  -  313,925 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ  
 ตอ้งการของตลาด) 

  
4,827 

  
- 

  
- 

  
4,827 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
60,418 

  
- 

  
- 

  
60,418 

รวมสินทรัพย์  65,245  342,167  -  407,412 

 

        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  28,242  -  28,242 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  290,763  -  290,763 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ 

ตอ้งการของตลาด) 
  

4,827 
  

- 
  

- 
  

4,827 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
60,418 

  
- 

  
- 

  
60,418 

รวมสินทรัพย์  65,245  319,005  -  384,250 

  วิธีการวดัมลูค่ายติุธรรมของข้อมลูระดับ 2 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาต่อหน่วยซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนท่ีเผยแพร่โดย

ผูจ้ดัการกองทุน 
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28 การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2558  และ 2557 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.44 : 1  และ 0.38 : 1  ตามลาํดบั 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.35 : 1 และ 0.32 : 1 ตามลาํดบั 
 

29 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทั เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวงจาํนวนเงิน 558,400 บาท 

30 ข้อมูลอืน่ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ในงบการเงินรวม คิดเป็น 15.36 บาท ต่อหุน้และ 14.19 
บาท ต่อหุน้ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 14.69 บาทต่อหุน้และ 12.46 บาท ต่อหุน้ตามลาํดบั 

31 การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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	นโยบายการพัฒนาพนักงาน
	พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการต่อลูกค้า พนักงานจึงต้องมีความชำนาญในงานในหน้าที่ บริษัทจึงได้จัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดปีในหลายระดับดังนี้
	1. คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าอบรมในสถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายนอกบริษัท และจัดให้พนักงานเหล่านี้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมมาให้กับพนักงานอื่น ๆ ในบริษัท
	2. จัดให้มีการอบรมภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกให้จัดการฝึกอบรมให้พนักงานภายในบริษัท
	9 การกำกับดูแลกิจการ
	9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
	คณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสังคม  ส่งเสริมพัฒนาพนักงานขององค์กรตามพันธกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีการกำหนดแ...
	9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
	โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย
	1. คณะกรรมการตรวจสอบ
	2. คณะผู้บริหาร
	คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทำแผนงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำไว้โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
	1. จัดทำแผนงานการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี
	2. ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
	3. นำเสนอข้อมูลทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
	3. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
	คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
	1. กรรมการผู้จัดการของบริษัท
	2. เลขานุการบริษัท
	3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	4. ตัวแทนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	-บทบาทและหน้าที่
	1. กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัท
	2. วางแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทในกลุ่ม
	3. กำหนดการจัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
	9.3  การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
	บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในหลายอาชีพ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระ...
	ส่วนคณะกรรมการอิสระมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้
	9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
	คณะกรรมการบริษัทย่อย เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อผลโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย
	กรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัทย่อยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งมีสิทธิในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องใด ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน
	9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบมาและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้โดยคณะกรรมการ...
	นอกจากนี้บริษัทยังได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลงการถือครอง
	9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้
	1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,102,000.00 บาท
	2. ค่าบริการอื่น    ไม่มี
	9.7  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	นโยบายการกำกับดูแล
	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้อง...
	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัทดังนี้
	1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ยอมรับหรือให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	2. กลุ่มบริษัทห้ามไม่ให้รับสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้ของขวัญทางธุรกิจ
	3. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ และบริษัทต้องให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่รายงานการทุจริต รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่ได้รับรายงาน ข้อกำหนดและวิธีการในการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบได...
	4. บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้ การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และพัฒนาให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
	นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ไว้ในข้อบังคับของบริษัท สรุปได้ดังนี้
	1.  กำหนดให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อบริษัท
	2.  กำหนดขั้นตอนการดำเนินการแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ตามสายบังคับบัญชาหรือระดับที่สูงขึ้น ไป หรือต่อกรรมการตรวจสอบ
	3.  ดำเนินการสอบสวนโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์หรือจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน
	4.  เมื่อผลการพิจารณาและการดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ถ้าพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาและการแก้ไขสามารถนำเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
	5.  พนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์กล่าวโทษ ได้รับการรับรองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน
	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่
	ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website : www.prakit.com   ของบริษัท และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระของการปร...
	สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
	บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น
	พนักงาน
	บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรถรับส่งพนักงาน กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัดอบรมสัมนาให้พนักงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการฝึกอบรมภายใน และภายนอกสถานที่ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนักง...
	ลูกค้า
	บริษัทฯ มีนโยบายสร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
	คู่ค้า
	บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เสนอราคาและเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม
	คู่แข่ง
	บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้ได้สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
	ผู้ถือหุ้น
	บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยั่งยืน มีบรรษัทภิบาลที่ดี ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิที่ได้อธิบายไปแล้วในสิทธิของผู้ถือหุ้น
	สังคม
	****ดูรายละเอียดในข้อ 10.
	การประชุมผู้ถือหุ้น
	บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม ตามรา...
	คณะกรรมการ
	คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายธุรกิจและงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
	ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
	การประชุมคณะกรรมการ
	คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมตามปกติอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อน...
	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	บริษัทดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทได้โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า
	รายงานของคณะกรรมการ

	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาโดยคำนึงค่าตอบแทนของธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพร่วมทำงานให้บริษัทเป็นระยะเวลานาน
	คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบไปด้วย
	1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   4 ท่าน
	กรรมการบุคคลภายนอก   2 ท่าน
	กรรมการที่เป็นอิสระ    3 ท่าน
	2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
	กรรมการอิสระ    3 ท่าน
	3. คณะผู้บริหารมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
	กรรมการบริษัท     4 ท่าน
	ไม่เป็นกรรมการบริษัท   3 ท่าน
	คณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผู้มีความรู้ทางด้านงานศิลป์และการตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำ...
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
	บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย มีนโยบายการดำเนินธุรกิจให้ผลงานเป็นงานที่สร้างสรรค์และมีจริยธรรม
	ธุรกิจหลักของบริษัทคือ งานบริการ เป็นนายหน้าตัวแทน และรับจ้างผลิตงานโฆษณา จึงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับผู้บริโภค บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อ
	ลูกค้า  สร้างผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ผู้บริโภครู้จัก
	ผู้บริโภค  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค
	คู่ค้า  ให้โอกาสคู่ค้าในการเข้าเสนองานและมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เช่น การเลือกบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทผู้ผลิต ราคา ความเกี่ยวโยงระหว่างพนักงานกับคู่ค้า และต้องคัดเลือกจากผู้ผลิตอย่างน้อย 3 ราย
	คู่แข่ง  กำหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่แข่งขันทางการค้าในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง
	คู่แข่ง  กำหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่แข่งขันทางการค้าในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง
	พนักงาน  บริษัทมีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมและมีความมั่นคงหลังเกษียณ
	นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนักงานในแต่ละปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำหนดหัวข้อการอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร และมีการกำหนดตารางการอบรมในแต่ละปี
	บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	ในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และจะให้นโยบายแก่พนักงานในปีถัดไป ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทได้จัดทำมาทุก ๆ ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท
	ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
	1.  สนับสนุนให้พนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน ได้แบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานท่านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรม “Monthly Talk”
	2.  จัดแข่งขันกีฬา บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยการจัดแข่งขันกีฬา ปิงปอง สนับสนุนให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมแข่งขัน
	3.  จัดอบรม บริษัทเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมีค่าสูงสุดขององค์กร จึงส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ จึงได้มีการจัดอบรม ดังนี้
	3.1  จัดให้มีวิทยากรบุคคลภายนอก เข้ามาฝึกอบรมภายในองค์กร โดยในปี 2558 จัดให้มี
	จำนวน  5  ครั้ง
	3.2   จัดส่งบุคลากรขององค์กรให้เข้าร่วม การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เห็นว่าจะ เป็นการพัฒนา        ศักยภาพของบุคลากร โดยกำหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจำปี
	4.  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
	-บริษัทจัดให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนักงานในราคาที่เป็นธรรม และได้ปรับปรุงห้องอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในปี 2558
	-จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้เชื่อมต่อที่ทำการบริษัทกับบริการขนส่งสาธารณะ
	-จัดให้มีมุมพักผ่อน เช่น มีโต๊ะปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น
	-จัดให้มีของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน
	การดูแลสิ่งแวดล้อม
	เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ การบริการ การดูแลสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ที่การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรทุกชนิด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
	สิทธิมนุษยชน
	บริษัทกำหนดนโยบายในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่จะไม่ให้งานที่นำเสนอจำกัดสิทธิหรือดูถูกเหยียดหยามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น พิจารณารับพนักงานที่อยู่ในชุมชนก่อน รับพนักงานที่เป็นผู้พิการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
	ในปี 2557 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้บริษัทเห็นถึงความยากลำบากของบริษัทขนาดเล็กที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด บริษัทจึงวางแผนที่จะแบ่งปันความรู้ในเรื่องโฆษณาของบริษัท ให้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการ ...
	1. รับสมัครและคัดเลือก “เอสเอ็มอี” 3 บริษัท
	2. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการซื้อสื่อโฆษณาและให้ความรู้ทางด้านการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โดยการจัดทำเป็นเวิร์คช็อป (work shop) ให้แต่ละเอสเอ็มอีที่ได้รับการคัดเลือก
	3. บริษัทติดตามผลจากเวิร์คช็อปเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนสำหรับการดำเนินการโครงการครั้งต่อไป
	นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำโครงการแบ่งปันค วามรู้ให้กับ นักศึกษาโดยส่งผู้บริหารและพนักงานไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมรวม 8 ครั้ง ความรู้ที่นำไปแบ่งปันมีทั้งทางด้านสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) การสื่อสารการตลาด (Marketing Comm...
	11.  การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
	คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ ร...
	อย่างไรก็ดีทางบริษัทได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เรื่องการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้จัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
	12.   รายการระหว่างกัน
	12.1   บริษัทฯ  มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  โดยการถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกัน และ/หรือผู้บริหารของกิจการ ดังนี้
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