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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์และพันธกิจในการดําเนินงานของบริ ษทั
วิสยั ทัศน์ : เติบโตไปด้วยกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณาไปด้วยกันกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พันธกิจ : ทรัพย์สินลํ้าค่าที่สุดของบริ ษทั คือ พนักงานของเรา
- พรสวรรค์ของพนักงานคือ ความสามารถในการรังสรรค์งานที่มีคุณค่ายิง่ ใหญ่ให้ลกู ค้า
- ผลงานที่บริ ษทั ผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม
- คุณค่าของงานปรากฎอยูใ่ นผลงานที่บริ ษทั ผลิตขึ้นมาซึ่งคุณค่าเหล่านี้ นําพาให้ทุกภาคส่ วน
เติบโตไปด้วยกัน
- ดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริ ตคอร์รับชัน่ มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และสังคม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษทั เริ่ มต้นธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั โฆษณา ในชื่อ “บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด” ผูก้ ่อตั้ง คือ นายประกิต อภิสารธนรักษ์ เมื่อปี 2521 ต่อมาได้ร่วมทุนกับ Foote, Cone &
Belding International Corp. (FCB) บริ ษทั โฆษณาใหญ่อนั ดับ 3 ของสหรัฐอเมริ กาในขณะนั้น และจัดตั้ง
บริ ษทั ใหม่ชื่อ บริ ษทั ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จํากัด ในปี พ.ศ.2529 เปลี่ยนเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2535
และบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ “SET” ปี 2536
ในปี 2542 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จํากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจเป็ น
1. ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่น
2. ประกอบกิจการให้บริ การด้านการบริ หาร ให้คาํ แนะนําปรึ กษาและบริ การ งานบัญชีและการเงิน
และให้บริ การงานอื่น ๆ แก่บริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั อื่น
3. วางแผนกลยุทธ์ดา้ นสื่ อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้อสื่ อโฆษณาทุกประเภท
ส่ วนบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเป็ นผูท้ าํ งานรับจ้างผลิตงานโฆษณาและงานโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
มกราคม 2557 อนุมตั ิลงทุนใน Prakit Advertising Co.,Ltd.(Myanmar) เงินลงทุน USD 22,500.00 หรื อ
90% ของทุนจดทะเบียน
มีนาคม 2557 อนุมตั ิโครงการซื้อหุ น้ คืนเพือ่ บริ หารการเงินวงเงินไม่เกิน 79,460,000 บาท โดยบริ ษทั
จะซื้อหุ น้ คืนไม่เกิน 5,800,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นจํานวนร้อยละ 9.67 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จํานวน 60,000,000 หุน้
เมษายน 2557 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ กลุ่ม IPG Group (FCB) ได้ขาย
หุน้ ที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั จํานวน 14,800,000 หุน้ หรื อร้อยละ 24.67 ให้กบั นิติบุคคล/บุคคล
อื่น ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใหม่รายใดซื้อหุน้ เกิน 5% ของทุนจดทะเบียน
กรกฎาคม 2557 บริ ษทั เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม P-FCB เป็ น PRAKIT
ตุลาคม 2557 อนุมตั ิให้บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (บริ ษทั ย่อย) เข้าลงทุนในบริ ษทั แบงค์
คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
กรกฎาคม 2558 1. อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
“การแพทย์” จํานวน 7,500 หุน้ และหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,992,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 100.-บาท โดยซื้อในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ซ่ ึงเท่ากับ 100.-บาทต่อหุน้
รวมเป็ นหุน้ ที่ซ้ือทั้งหมด 3,000,000 หุน้ หรื อ 300 ล้านบาท หรื อร้อยละ 35.41 ของทุน
จดทะเบียนของ “การแพทย์” เมื่อการเพิ่มทุนเสร็ จแล้ว
2. อนุมตั ิให้ขายที่ดินจํานวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา ที่ซอยสุ ขมุ วิท
62 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร ให้กบั บริ ษทั การแพทย์
สุ ขมุ วิท 62 จํากัด ในราคารวม 250.3 ล้านบาท
1.3 โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มประกอบธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ซ่ ึงเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
และการพัฒนาทางการสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้บริ การลูกค้าจึงต้องการผูช้ าํ นาญการ
เฉพาะด้าน เพือ่ ให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุ ดในทุกด้าน บริ ษทั จึงมีนโยบายแบ่งการดําเนินงานตาม
ประเภทของงาน และตามความชํานาญเฉพาะด้านของบุคลากรของบริ ษทั ในกลุ่ม
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและการพัฒนาทางการสื่ อสารมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การให้บริ การลูกค้าจึงต้องการผูช้ าํ นาญการเฉพาะด้าน เพือ่ ให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุ ดในทุกด้าน บริ ษทั จึงมีนโยบายแบ่งการดําเนินงานตามประเภทของงาน และตามความ
ชํานาญเฉพาะด้านของบุคลากรของบริ ษทั ในกลุ่ม
1. การวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้อสื่ อโฆษณาทุกประเภท งานด้านนี้
ต้องการผูม้ ีประสบการณ์ในการวางแผนสื่ อโฆษณา ซึ่งบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั ในกลุ่มทั้งหมด
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และบริ ษทั อื่น บริ ษทั จะเป็ นตัวกลางในการซื้อสื่ อทุกประเภท เพื่อจะได้ตน้ ทุนสื่ อโฆษณาที่ดีที่สุด
สําหรับลูกค้าทุกราย
2. รับจ้างผลิตงานโฆษณา ผูผ้ ลิตงานโฆษณาคือ ผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณาทุกรู ปแบบโดยแผนก
วางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และแผนกสร้างสรรค์งาน (Creative) จะเป็ นแผนกหลักในการคิด
งานซึ่งบริ ษทั ย่อย จะเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตงานด้านนี้ นอกจากนี้ยงั จะต้องมีแผนกบริ หารงานลูกค้าเพื่อ
ประสานงานระหว่างแผนกสร้างสรรค์งานโฆษณา แผนกวางแผนกลยุทธ นายหน้าตัวแทนสื่ อโฆษณา
และลูกค้าเพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว และประสบผลสําเร็ จ
3. งานบริ การโฆษณาต่อกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง งานประเภทนี้จะเป็ นการบริ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดแบบพิเศษ เพือ่ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็ นการให้ผบู ้ ริ โภคของลูกค้ามี
ประสบการณ์โดยตรง และช่วยในการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน การจัดกิจกรรมประเภทนี้มีหลากหลายประเภท
เช่น งานเปิ ดตัวสิ นค้า จัดนิทรรศการ การจัดโรดโชว์ (Roadshow) แจกของตัวอย่าง
งานประเภทนี้ตอ้ งการทีมงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน สามารถจัดงานในช่วงระยะเวลาที่มี
จํากัด และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เนื่องจากจะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจทําให้กิจกรรมนั้น ๆ ไม่
ประสบความสําเร็ จได้
4. งานบริ การที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ งานประเภทนี้ตอ้ งมีทีมงานที่สามารถเข้าถึงฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ของสื่ อต่าง ๆ เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งทําประชาสัมพันธ์เรื่ องราวต่าง ๆ ของลูกค้าให้ผบู ้ ริ โภค
ทราบเช่น การเชิญนักข่าวเพือ่ ร่ วมงานแถลงข่าวของลูกค้า (Public Relation) การส่ งข่าวให้สื่อต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
5. งานโฆษณาในอินโดจีน บริ ษทั ที่อยูใ่ นแต่ละประเทศจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยร่ วมมือกับบริ ษทั ท้องถิ่นที่ชาํ นาญเฉพาะด้าน
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ดังนี้
1. บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
2. บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. Prakit/FCB (Cambodia) Ltd.
4. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar)
5. บริ ษทั ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั ถือหุน้
บริ ษทั ถือหุน้
บริ ษทั ถือหุน้
บริ ษทั ถือหุน้
บริ ษทั ถือหุน้

99.993%
99.965%
80%
90%
49%

นอกจากนี้บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ถือหุน้ 42% ใน บริ ษทั
แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
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บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

99.993%
บริ ษทั ประกิต แอด
เวอร์ ไทซิ่ ง จํากัด

99.965%
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง
ไดร์ว เวิรลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด

49%
บริ ษทั ไดเร็ คท์
เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด

42%

80%
Prakit/FCB
(Cambodia) Ltd.

90%
Prakit Advertising Co.,
Ltd.
(Myanmar)

Vietnam
Representative office

บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์
แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด

หมายเหตุ
1.
บริ ษ ัท ไดเร็ ค ท์ เรสพ็อ นซ์ (ประเทศไทย) จํา กัด ผูถ้ ื อ หุ ้น อี ก ร้ อ ยละ 51 คื อ นางสาวภาวิ ณี
อภิ ส ารธนรั ก ษ์ และ นายอนุ ช า อภิ สารธนรั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ นกรรมการผูม้ ี อ าํ นาจของบริ ษ ัท ไดเร็ ค ท์
เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. Prakit/FCB (Cambodia) Co.,Ltd. ผูถ้ ือหุ น้ อีกร้อยละ 20 คือ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นคนไทย 2 ท่าน ถือหุ น้ ร้อยละ
10 ทั้งสองท่านไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
3. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar) ผูถ้ ือหุ น้ อีกร้อยละ 10 คือคนไทย 1 ท่าน ซึ่ งไม่ได้
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
4. บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ผูถ้ ือหุน้ อีกร้อยละ 58 คือ
 นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ (กรรมการของบริ ษทั ฯ)
ร้อยละ 8
 นางธนพร บุญยัง่ ยืน
ร้อยละ 20
 นางสาวภณิ ตา บุญยัง่ ยืน
ร้อยละ 5
 นายรัฐรงค์ ศรี เลิศ
ร้อยละ 25
นางธนพร บุญยัง่ ยืน นางสาวภณิ ตา บุญยัง่ ยืน และนายรัฐรงค์ ศรี เลิศ ทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันหรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2556-2558 ตามงบการเงินรวม
สายผลิตภัณฑ์
1.รายได้ จากการวางแผนสื่อ
โฆษณาและนายหน้ าตัวแทนซื ้อ
สื่อโฆษณา
2.รายได้ จากการรับจ้ างผลิตงาน
โฆษณา

3.รายได้ จากการให้ บริ การที่
เกี่ยวข้ องกับงานประชาสัมพันธ์
และงานโฆษณาต่อ
กลุม่ เป้าหมายโดยตรง
4.รายได้ จากการลงทุนและอื่น ๆ

5. รายได้ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ดําเนินการโดย
บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์
บจก.ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง
บริษัทย่อยอื่น ๆ
บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์
บจก.ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง
บริษัทย่อยอื่น ๆ
บจก.มาร์ เก็ตติ ้ง ไดร์ ว เวิรลด์ไวด์
(ประเทศไทย)

บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์
บจก.ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง
บริษัทย่อยอื่น ๆ
บมจ.ประกิตโฮลดิ ้งส์

รวม

%การถือหุ้น

ปี 2558
รายได้ ‘000

%

ปี 2557
รายได้ ‘000

%

ปี 2556
รายได้ ‘000

%

-

100,497

20.62

77,783

21.29

94,128

23.13

99.99

60,152

12.34

54,418

14.89

53,875

13.24

392

0.08

716

0.20

1,258

0.31

161,041

33.04

132,917

36.38

149,261

36.68

-

66,621

13.67

75,630

20.70

87,463

21.49

99.99

91,730

18.81

100,726

27.57

135,962

33.41

2,127

0.44

‐

‐

‐

‐

160,478

32.92

176,356

48.27

223,425

54.90

47,288

9.70

32,645

8.94

9,670

2.38

47,288

9.70

32,645

8.94

9,670

2.38

-

12,100

2.48

19,387

5.31

18,245

4.48

99.99

2,718

0.56

3,572

0.98

5,977

1.47

307

0.06

436

0.12

358

0.09

103,538

21.24

‐

‐

‐

‐

15,125

3.10

23,395

6.41

24,580

6.04

487,470

100

365,313

100

406,936

100.00

99.96

-
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ก. บริ การวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณา และเป็ นนายหน้าตัวแทนซื้อสื่ อโฆษณา
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ให้บริ การแนะนําวางแผนกลยุทธ์ดา้ นสื่ อโฆษณา และเป็ นนายหน้าตัวแทนซื้อสื่ อโฆษณา แผนก
สื่ อโฆษณาจะเป็ นผูศ้ ึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และวางแผนการซื้ อสื่ อเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ผลตามแผนที่
วางไว้ เมื่ อลูกค้าอนุ มตั ิ แผนการซื้ อสื่ อโฆษณาแล้วแผนกสื่ อโฆษณาจะเป็ นตัวแทนในการติดต่อกับ
เจ้าของสื่ อต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ผูผ้ ลิตรายการ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา และสื่ ออื่น ๆ
เพื่อซื้อเวลาสําหรับเผยแพร่ งานโฆษณาของลูกค้า รายได้ของบริ ษทั คือค่านายหน้าจากการเป็ นตัวแทน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นสื่ อโฆษณาและเป็ นนายหน้าตัวแทนซื้ อสื่ อ
โฆษณาระดับกลางในอุตสาหกรรมนี้ สื่ อโฆษณาหลักที่ลูกค้าซื้อจะเป็ นสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งอัตรา
ค่าโฆษณาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ลูก ค้าตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ บริ ษทั จึ งต้องมี ความสัมพันธ์ อนั ดี กับคู่คา้
เพื่อให้ได้อตั ราค่าโฆษณาที่ลูกค้าพอใจ
นอกจากนี้ สื่ อ โฆษณาใหม่ ๆ ก็มี อิทธิ พ ลต่ อ การเข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โภค บริ ษ ัทจึ งต้อ งศึ ก ษาติ ด ตาม
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อแนะนํากับลูกค้า
ในปี 2557
สํา นัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช) ได้เปิ ดประมูลดิจิตอลทีวีรวม 24 ช่อง จากเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง และมีการ
เปลี่ยนผ่านจากทีวีระบบเดิมเป็ นดิจิตอลในปี 2558 เนื่ องจากการมีผใู ้ ห้บริ การใหม่เพิ่มเข้ามาในตลาด ทํา
ให้การแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้น ฝ่ ายวางแผนกลยุทธจะต้องคํานึงถึงความนิยมในแต่ละช่อง และราคา
เพื่อวางแผนให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์สูงสุ ด
ข. รับจ้างผลิตงานโฆษณาทุกประเภท
ลักษณะผลิตภัณฑ์
รับจ้างผลิตงานโฆษณาทุกประเภทได้แก่ ผลิตภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ การผลิตโฆษณา
ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ทุกประเภท การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ การผลิตสื่ อวีดีโอ และผลิตวัสดุโฆษณาทาง
สื่ ออื่น ๆ
บริ ษทั สร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั มี
แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานโฆษณาดังนี้
แผนกวางแผนกลยุทธ์
ทํา การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลักของลูกค้า ตลอดจนการพิจารณาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อขบวนการตัดสิ นใจ เพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาและวางกลยุทธ์ในแผนการสื่ อสารทางการตลาดให้กบั ลูกค้า ทั้งนี้ เรามี 5
ขั้นตอนในการทํางานเริ่ มต้นด้วย การเรี ยนรู ้ ตามมาด้วยการทําความเข้าใจ จุดประกายแนวความคิด หยัง่
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ถึงและตกแต่งแนวความคิดให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคและท้ายที่สุดคือ การทําให้ความคิดนั้นเจริ ญงอกงามออกมา
เป็ นผลงานที่ดีให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
แผนกสร้างสรรค์งานโฆษณา
ทีมงานสร้างสรรค์งานโฆษณาจะเริ่ มคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา จากข้อมูลที่ได้จากแผนก
วางแผนกลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางโฆษณาที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าจะเลือกผลงานที่
คิดว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อพัฒนาต่อไปเป็ นชิ้นงานที่สมบูรณ์
การตลาดและการแข่ งขัน
การเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จโฆษณาจะเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิ จ ถ้าเศรษฐกิ จดี ลูกค้าก็มีงบ
โฆษณาสู ง ธุ รกิ จโฆษณาก็จะเจริ ญเติบโต แต่ถา้ เศรษฐกิ จไม่ดี ลูกค้าจะลดงบประมาณโฆษณา ซึ่ งจะ
กระทบต่ อธุ รกิ จโฆษณา บริ ษ ทั จึ งต้องเสนอแผนงานโฆษณาแบบครบวงจรเพื่อนําเสนอลู กค้า โดย
แผนงานนั้นต้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกับแผนการตลาดของลูกค้า เพื่อจะได้ประสิ ทธิผลที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจโฆษณานั้นค่อนข้างรุ นแรง มีการลดค่าบริ การเพื่อให้ได้งาน
จากลูกค้า ฉะนั้นการผลิตงานโฆษณาที่ดีให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประสบความสําเร็ จจึงเป็ นแรงจูงใจ
อย่างหนึ่งที่ทาํ ให้ลูกค้ายังคงใช้บริ การของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าของ
บริ ษทั เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและต้องขยายฐานลูกค้าใหม่
ช่องทางการได้ลูกค้าใหม่ของบริ ษทั มีดงั นี้
1) แข่งขันเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก
บริ ษทั โฆษณาจะได้รับเชิญเข้าร่ วมเสนอผลงานให้กบั ลูกค้าครั้งละหลาย ๆ บริ ษทั บริ ษทั แต่ละ
แห่ งจะทําแผนการสื่ อสารทางการตลาดเสนอให้ลูกค้า หากเป็ นที่พอใจก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็ น
ผูผ้ ลิตงานโฆษณาและวางแผนงานโฆษณาให้กบั ลูกค้านั้น ๆ
2) การแนะนําของลูกค้าตลอดจนสัมพันธภาพส่ วนตัวของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจงานโฆษณามานานกว่า 20 ปี มีผลงานโฆษณาเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ประกอบกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีความรู ้ ความสามารถและมีสัมพันธภาพที่ดีกบั
บุคลากรในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เป็ นอย่างดี จึงมีส่วนเสริ มให้ฐานลูกค้ากว้างขึ้น
3) ติดต่อลูกค้าเป้ าหมาย
บริ ษทั จะติดต่อไปยังลูกค้าเป้ าหมายเพื่อขอนําเสนอประวัติ บริ การและผลงานของบริ ษทั เพื่อให้
ลูกค้าเป้ าหมายพิจารณา ถ้าได้รับความสนใจก็จะเริ่ มทํางานในรายละเอี ยด เพื่อนําเสนองาน
ต่อไป
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมผลิต
จัดแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่
- การผลิตวัสดุโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
- การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
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- การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ
1. การผลิตวัสดุโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
การโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์มีหลายประเภท เช่ น การโฆษณาในหนังสื อพิมพ์
นิ ตยสาร วารสาร แผ่นพับใบปลิวตลอดจนป้ ายโฆษณาต่าง ๆ ไม่ว่าจะติดตั้งภายใน
หรื อ ภายนอกอาคาร หรื อป้ ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ ป้ ายโฆษณาในหรื อข้างรถ
โดยสารประจําทาง หรื อรถไฟฟ้ า ในรถไฟ ในที่พกั ผูโ้ ดยสาร ในสนามบิน ฯลฯ เป็ น
ต้น
วิ ธี ก ารผลิ ต วัส ดุ โ ฆษณาทางสิ่ ง พิ ม พ์แ ต่ ล ะประเภท มี เ ทคนิ ค ในการผลิ ต
แตกต่างกันออกไป เช่น การผลิตวัสดุโฆษณาทางหน้าหนังสื อพิมพ์จะต้องมีความรู ้
ความเข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ แต่กระบวนการผลิตโดยทัว่ ไปแล้วจะประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ เริ่ มจากการสร้ างสรรค์และออกแบบโฆษณา ไม่ว่าจะเป็ นภาพ หรื อ
ข้อความที่จะใช้ในชิ้ นงาน โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คช่ วยใน
การจัดทํา ซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือ การจัดทําเลย์เอ้าท์ เพื่อเสนองานให้ลูกค้า พร้อมทั้งเสนอ
วิธีการนําเสนอโฆษณานั้น ๆ เมื่องานเป็ นที่พอใจของลูกค้าก็จะดําเนิ นการผลิต โดย
การจัดทําอาร์ตเวิร์คให้เป็ นวัสดุโฆษณาสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งการผลิตนี้จะต้องใช้
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต
การใช้ เ ทคโนโลยี เ หล่ า นี้ จะต้ อ งประกอบด้ ว ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ตลอดจนต้องมีการพัฒนาทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ การผลิ ต วัส ดุ โ ฆษณาทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์แ ต่ ล ะประเภทจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการผลิตและระยะเวลาในการผลิตด้วย
ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกั บ การผลิ ต วั ส ดุ โ ฆษณาทางสิ่ งพิ ม พ์ คื อ ความรู ้
ความสามารถของบุ ค ลากรในแต่ ล ะส่ ว นงาน กล่ า วคื อ จะต้อ งมี ค วามรู ้ ท างด้า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คและเทคนิ คพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่
จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพโดยไม่กระทบกับงบประมาณและเวลาในการผลิต
2. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์แม้จะมีความยาวสั้น ๆ คือ 1 นาที, 30 วินาที
หรื อ 15 วินาที แต่กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลาการทํางานอย่าง
น้อย 1 เดือน โดยมีการประสานงานกันเป็ นทีมระหว่างฝ่ ายสร้างสรรค์งานโฆษณา
(Creative) และฝ่ ายผลิต (Production) ซึ่ งผูร้ ่ วมงานทุกคนจะต้องมีความละเอียดอ่อน
และเข้าใจเนื้อหาของงานนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะเริ่ มขบวนการผลิตภาพยนตร์
โฆษณา เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จะต้องสูญเสี ยไป

หน้ า 8

ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดงั นี้
1. การทําสรุ ปเค้าโครงเรื่ องภาพยนตร์โฆษณา (Storyboard) คือการสรุ ป
และทําความเข้าใจในเนื้อเรื่ องของภาพยนตร์โฆษณาที่จะถ่ายทําอย่าง
ละเอียดทั้งภาพและเสี ยงระหว่างผูร้ ่ วมงานทุกคน
2. การเตรี ยมงานการผลิตภายในบริ ษทั (Internal Pre-Production) คือ การ
เตรี ยมงานก่อนการถ่ายทําได้แก่ การเลือกตัวแสดง, สถานที่ถ่ายทํา,
สิ่ งของประกอบฉาก, เสื้ อผ้า ฯลฯ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็ นการเตรี ยมงาน
ภายใน ระหว่างบริ ษทั โฆษณากับ Production House หรื อบริ ษทั ถ่าย
ทําภาพยนตร์โฆษณา ก่อนนําเสนอลูกค้า
3. การเสนอแผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณา (Pre-Production) คือการนํา
งานทั้งหมดที่เตรี ยมไว้ก่อนการถ่ายทํามาเสนอแก่ลูกค้าในรายละเอียด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบและอนุมตั ิ หากมีสิ่งใดที่ลูกค้าไม่เห็นด้วย
บริ ษทั โฆษณาร่ วมกับบริ ษทั ถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณา จะต้องแก้ไข
จนกว่าจะตกลงกันได้ในรายละเอียดทั้งหมด
4. การถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) คือ การถ่ายทําตามรายละเอียด
ทั้งหมด ดังที่ลูกค้าตกลงแล้ว ทั้งนี้ทีมงานถ่ายทําอาจจะมีการถ่ายทํา
เพิม่ เติมจากที่ตกลงกับลูกค้าแล้ว เมื่อเห็นว่าสิ่ งที่เพิม่ เติมนี้จะทําให้
ภาพยนตร์โฆษณาเรื่ องนั้นน่าสนใจยิง่ ขึ้น แต่ท้ งั นี้ยงั ต้องรักษาโครง
เรื่ องตามที่ตกลงกันไว้
5. การผลิตขั้นสุ ดท้าย (Post Production) คือการนําชิ้นงานที่ได้ถ่ายทําไว้
แล้วมาตัดต่อให้เป็ นเนื้อเรื่ อง, ใส่ เทคนิคต่าง ๆ, ใส่ เสี ยง เพื่อให้เป็ น
ภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ บริ ษทั โฆษณา
จะต้องดูแลทั้งหมดโดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในทุกขั้นตอน
ปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
คือรายละเอียดของงานและการควบคุมงบประมาณ เพราะระยะเวลา
ของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์น้ นั โดยทัว่ ไปจะอยูร่ ะหว่าง 30
วินาทีถึง 1 นาที แต่จะต้องผลิตภาพยนตร์ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้
และใช้ระยะเวลาในการทํางานนานรวมทั้งงบประมาณในการผลิต
ค่อนข้างสูง
บริ ษทั จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้
โดยเฉพาะ เพื่อคัดเลือกบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์โฆษณา ควบคุมการ
ผลิตทุกขั้นตอนไม่ให้ผดิ พลาด
รวมทั้งควบคุมงบประมาณและ
ระยะเวลาในการผลิตให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
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3.

การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ
ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ แม้จะไม่ซบั ซ้อนเท่ากับการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
แต่กต็ อ้ งใช้บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านเสี ยงโดยเฉพาะ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตเสี ยง
(Sound Producer)

สําหรับขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุจะมีดงั นี้
1. การสรุ ปบทโฆษณา (Script Briefing) คือ การสรุ ปแนวความคิด เนื้อหาและ
ถ้อยคําที่ใช้ในโฆษณาระหว่างฝ่ ายสร้างสรรค์งานและฝ่ ายผลิตเสี ยง พร้อมทั้ง
เลือกเสี ยงของโฆษกผูป้ ระกาศที่เหมาะสมกับคําโฆษณา
2. การบันทึกเสี ยง (Sound Recording) คือ การอัดเสี ยงผูป้ ระกาศและเสี ยง
ประกอบต่าง ๆ
3. การตัดต่อและเรี ยบเรี ยงเสี ยง (Sound Mixing) คือ การนําเสี ยงทั้งหมดมาตัดต่อ
และเรี ยบเรี ยงตามเนื้อหาที่ได้สรุ ปไว้แล้ว
ปัจจัยสําคัญในการผลิต สปอตโฆษณาทางวิทยุ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
จะต้องมีความชํานาญพิเศษทางด้านเสี ยงในการคัดเลือกเสี ยงของโฆษกให้
เป็ นไปตามบทสรุ ปของโฆษณา
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ คือ บริ การ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจะเป็ นการดําเนิ นการ
ภายในองค์กร ซึ่ งบริ ษทั มีการประกาศนโยบายเรื่ องการลดใช้พลังงาน การนํากลับมาใช้ใหม่ ผลของ
นโยบายจะเห็นได้จากอัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณามีปัจจัยความเสี่ ยงดังนี้
1. การสู ญเสี ย ลู ก ค้า รายใหญ่ สภาวะการแข่งขัน ในปั จ จุ บนั บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในกลุ่ มอาจ
สู ญเสี ยรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ รายใดรายหนึ่ ง หรื อ รายได้บางส่ วนไป ซึ่ งจะมีผลกระทบ
ต่อรายได้อย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มจึงต้องติดต่อเสนองานลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ ยง รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้าในปั จจุบนั
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2. การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ เนื่ องจากสื่ อโฆษณามีการปรั บอัตราค่า
โฆษณาเพิ่มขึ้นเป็ นครั้งคราว ซึ่ งอาจทําให้ปริ มาณการโฆษณาของลูกค้าลดลงบ้าง แต่ไม่ได้
กระทบต่อมูลค่างบโฆษณาของลูกค้าที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อ
รายได้ของบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เนื่องจากการเรี ยกเก็บค่านายหน้าของธุรกิจโฆษณา จะ
คํานวณจากอัตราร้อยละที่ตกลงกันคูณด้วยต้นทุนค่าสื่ อโฆษณา
3. การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าผลิตวัสดุโฆษณา จะมีลกั ษณะและผลกระทบในทํานองเดียวกับการ
เพิ่มขึ้นของอัตราค่าสื่ อโฆษณา
4. การลดลงของอัต ราค่ า นายหน้า และค่ า บริ ก าร ปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิ จ โฆษณาประสบปั ญ หาการ
แข่งขันในเรื่ องการลดอัตราค่านายหน้าและค่าบริ การที่คิดกับลูกค้าเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงมี
ความจํา เป็ นที่ ต ้อ งลดอัต ราดังกล่ า วลงเพื่อ รั ก ษาลู ก ค้า ไว้ หรื อเพื่อ ให้ไ ด้ลูก ค้า รายใหม่
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยก็จะชดเชยการลดลงของรายได้ส่วนนี้ โดยการหาลูกค้า
รายใหม่เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
3.2 ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย
ปั จจุบนั มีกฎหมายห้ามโฆษณาสิ นค้าบางประเภทเช่น สุ รา บุหรี่ ฯลฯ เป็ นต้น และในอนาคตอาจ
มีกฎหมายห้ามโฆษณาสิ นค้าบางประเภทเพิ่มเติม ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ในกลุ่มไม่มีลูกค้าที่เป็ นสิ นค้า
ต้องห้ามตามกฎหมาย ในอนาคตถ้ามีลูกค้ารายใดมีสินค้าต้องห้าม และต้องการที่จะโฆษณา บริ ษทั ใน
กลุ่มมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
3.3 ความเสี่ ยงทางด้านบุคลากร
ธุ รกิ จโฆษณา บุคลากรเป็ นปั จจัยหลักของการดําเนิ นธุ รกิ จ เนื่ องจากเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์และ
การให้บริ การ บุคลากรในธุ รกิจโฆษณาเป็ นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และเป็ นที่ตอ้ งการใน
วงการโฆษณา บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยบุคลากรเหล่านี้
บริ ษทั เห็นความสําคัญของบุคลากรว่าเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า ดังจะเห็นได้จากพันธกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จึ งได้มีนโยบายต่าง ๆ สําหรั บบุคลากรเช่ น การอบรมพัฒนาให้ความรู ้ ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมทั้งยังมีผลประโยชน์
พนักงานอื่น ๆ คือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินกูส้ วัสดิการปลอดดอกเบี้ย เป็ นต้น
4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ที่ดินและอาคาร ปั จจุบนั บริ ษทั ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ อาคารสํานักงานพร้อมที่ดินเป็ นของบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินนี้ไป
คํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อยจํานวน 30.00 ล้านบาทที่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาวิภาวดีรังสิ ต
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ที่ดิน บริ ษทั มีที่ดินว่างเปล่าอีก 1 แปลง คือ
ที่ดินตั้งอยูท่ ี่ซอยสุ ขมุ วิท 50 จํานวน 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บริ ษทั ได้ให้เช่าแก่ผเู ้ ช่ารายหนึ่ง
โดยทําสัญญาเช่าระยะยาวเป็ นเวลา 28 ปี เศษ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2544 และ
สิ้ นสุ ดวันที่ 25 กันยายน 2572
มูลค่าที่ดินและอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นดังนี้
(เฉพาะบริ ษทั )
ที่ดิน (ราคาทุน)
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
(ราคาทุน)
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและส่ วนปรับปรุ ง (ราคาทุน)
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชี

(บาท)
รวม
101,026,000.00
2,699,157.82
89,523,267.79
193,248,425.61
64,538,678.93
128,709,746.68

ทรัพย์สินไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ ว มและบริ ษ ัท ย่อ ยได้ล งทุ น ซื้ อ ลิ ข สิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต่า ง ๆ เพื่ อ ใช้ใ นการ
ประกอบธุรกิจ
4.2 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ และกลุ่ม
ลูกค้า
บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ลงทุนในต่างประเทศ เป็ นไปตามการร้องขอของลูกค้าปั จจุบนั
ในประเทศไทย รวมทั้งการมองเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในแต่ละประเทศของฝ่ ายบริ หาร
บริ ษทั มีนโยบายที่จะขยายการดําเนิ นธุรกิจโฆษณาเป็ นรู ปแบบอื่นเพิ่มเติมจากปั จจุบนั เช่น การ
เป็ นที่ปรึ กษาทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเว็บไซด์ ซึ่ งเป็ นแนวโน้มการขยายตัว
ของธุรกิจโฆษณาในปัจจุบนั
นอกจากนี้บริ ษทั อาจขยายธุรกิจไปในประเภทธุรกิจอื่น ถ้ามีโอกาส มีผรู ้ ่ วมทุน เพื่อเป็ นการสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาวให้กบั บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ดินแปลงที่ ไม่ใช่ ที่ต้ งั อาคารสํานักงานของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ แจ้งไว้ในข้อ 4.1 บริ ษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ประมาณ 125.32 ล้านบาท (งบการเงินรวมสิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินสองแปลงนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 12 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน)
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ฟ้ องร้อง ลูกหนี้รายหนึ่ง มีมูลค่าตามฟ้ องจํานวนเงินประมาณ 8
ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ารายนี้ประสบปัญหาทางการเงิน ต่อมาได้ทาํ สัญญาประนีประนอมยอมความ
ให้ผอ่ นชําระเป็ นรายงวด โดยขณะนี้อยูร่ ะหว่างการผ่อนชําระ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกสํารองหนี้สูญ สําหรับลูกหนี้รายนี้ไปแล้ว
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Website
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชําระแล้ว
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหานคร 10260
0107535000389
027153000
023328522
www.prakit.com
99,484,000 หุน้ เป็ นหุน้ สามัญทั้งหมดมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
60,000,000 บาท หรื อ 60,000,000 หุ น้
วางแผนกลยุทธ์ดา้ นสื่ อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้อสื่ อทุกประเภท
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโฆษณา หรื อ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา และบริ ษทั ธุรกิจประเภทอื่นเพื่อขยายธุรกิจ
ของบริ ษทั
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สรุปข้ อมูลของบริษัทร่ วมและบริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
(1) รายละเอียดบริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ต้ งั
:
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
:
ดําเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง และ
ประชาสัมพันธ์
จํานวนและชนิดของหุ น้ :
หุ น้ สามัญ 2,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000.-บาท
ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ถือ :
หุ น้ สามัญ 980 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
ได้แล้ว
(2) รายละเอียดบริษัท แบงค์ คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
ที่ต้ งั
:
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
:
ดําเนิ นธุ รกิ จนายหน้าตัวแทนซื้ อสื่ อโฆษณา รั บจ้างผลิตงานโฆษณา
ทําโฆษณาต่อกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง (Event) และประชาสัมพันธ์
จํานวนและชนิดของหุน้ :
หุ น้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.-บาท
ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ย่อยถือ :
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จํากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ถือหุ ้นร้อย
ละ 42 ของจํานวนหุ ้นที่ออกจําหน่ ายและเรี ยกชําระแล้ว หรื อ 42,000
หุ น้
(3) รายละเอียดบริษัท การแพทย์ สุ ขุมวิท 62 จํากัด
ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
ที่ต้ งั
:
77 ซอยสุ ขมุ วิท 62 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
:
กิจการโรงพยาบาลเอกชน
จํานวนและชนิดของหุน้ :
หุน้ สามัญ 8,272,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.-บาท
ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระแล้วดังนี้
1. หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ เรี ยกชําระแล้วเต็มจํานวน
2. หุน้ สามัญ 8,172,500 หุน้ เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 50
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จํานวนหุ น้ ที่บริ ษทั ถือ :

หุ ้นสามัญ 3,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35.41 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ว โดยมีรายละเอียดการชําระค่าหุ น้ ดังนี้
1. หุน้ สามัญ 7,500 หุน้ เรี ยกชําระแล้วเต็มจํานวน
2. หุน้ สามัญ 2,992,500 หุน้ เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 50

บริษัทย่ อย
(1) รายละเอียด PRAKIT/FCB (CAMBODIA) LIMITED
ชื่อบริ ษทั
:
PRAKIT/FCB (CAMBODIA) CO., LTD.
ที่ต้ งั
:
11 Street 430, Sangkat Phsar Doem Thkov,
Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.
ประเภทกิจการ
:
ดําเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อสื่ อโฆษณาและรับจ้างผลิตงาน
โฆษณา
จํานวนและชนิดของหุ น้ :
หุน้ สามัญ 500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ US$ 50
จํานวนหุ น้ ที่บริ ษทั ถือ :
หุ น้ สามัญ 400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้ว
(2) รายละเอียดบริษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จํากัด
ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
ที่ต้ งั
:
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
:
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ นายหน้ า ตัว แทนซื้ อ สื่ อ โฆษณาและรั บ จ้า งผลิ ต งาน
โฆษณา
จํานวนและชนิดของหุน้ :
หุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.-บาท
ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ถือ :
หุ น้ สามัญ 99,993 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.993 ของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ายได้แล้ว
(3) รายละเอียดบริษัท มาร์ เก็ตติง้ ไดร์ ว เวิรลด์ ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ต้ งั
:
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
:
ดําเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง(Event)
จํานวนและชนิดของหุ น้ :
หุน้ สามัญ 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.-บาท ออกจําหน่าย
และเรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุ น้ ที่บริ ษทั ถือ :
หุน้ สามัญ 19,993 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.965 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้ว
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(4) รายละเอียดPRAKIT ADVERTISING CO.,LTD.
ชื่อบริ ษทั
:
PRAKIT ADVERTISING CO.,LTD.
ที่ต้ งั
:
No. 62, Room No 501, Bandoola Complex Tower (A),
Mahabandoola Street, Pazundaung township, Yangon, Myanmar.
ประเภทกิจการ
:
ดําเนิ นธุ รกิ จนายหน้าตัวแทนซื้ อสื่ อโฆษณา รั บจ้างผลิ ตงานโฆษณา
ทําโฆษณาต่อกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง (Event) และประชาสัมพันธ์
จํานวนและชนิดของหุ น้ :
หุน้ สามัญ 500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 เหรี ยญสหรัฐ
ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระร้อยละ 50
จํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ถือ :
ร้อยละ 90 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายและชําระแล้ว
บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476
(ข) ผูส้ อบบัญชี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม และ/หรื อ นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม
และ/หรื อนายธนากร ฝักใฝ่ ผล
บริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด
87/102-103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร 02-3820414 โทรสาร 02-3815849
(ค) ที่ปรึ กษากฎหมาย
นายศิวะ ดิษาภิรมย์
ทนายความ ใบอนุญาต เลขที่ 13357/2529
เลขที่ 44/86 ซอยเจริ ญพัฒนา ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น
-ไม่มีหน้ า 16

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
มีทุนจดทะเบียน 99,484,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 99,484,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 60,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
เงิน 60,000,000.00 บาท
บริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ เช่น หุ น้ บุริมสิ ทธิ
7.2 ผูถ้ ือหุ น้
รายละเอียดเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 19 มกราคม 2559
มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
1. บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด**
2. ครอบครัวอภิสารธนรักษ์
นายประกิต
อภิสารธนรักษ์
นางสาวภาวิณี
อภิสารธนรักษ์
นายอนุชา
อภิสารธนรักษ์
นายอภิรักษ์
อภิสารธนรักษ์
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE,
LONDON BRANCH
4. บจก.โปรมาร์ท อินเตอร์เนชัน่ แนล
5. ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล
6. นายวิชยั
จิรเจริ ญกิจกุล
7. นายจุมพล
สุ วฒั นพงษ์
8. นายมาณพ
สุ พกั ตร์มนตรี
9. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ
10. นายแพทย์ประพันธ์ อภิสารธนรักษ์
รวม

จํานวนหุน้ ที่ถือ
14,810,600

สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
24.68

4,899,900
2,328,994
2,761,493
2,608,793
3,376,000

8.17
3.88
4.60
4.35
5.63

1,460,000
1,000,000
933,800
850,000
519,000
484,200
457,980
36,490,760

2.43
1.67
1.56
1.42
0.87
0.81
0.76
60.82
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หมายเหตุ :

**บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด บริ ษทั โฆษณาก่อนร่ วมทุนกับกลุ่ม FCB

ปั จจุบนั ประกอบธุ รกิ จลงทุนในหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั ฯ เพียงแต่มีกรรมการร่ วมกัน
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน
ปกติ
บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยไม่ได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั
ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นผูพ้ ิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั กระแสเงินสดว่าพอเพียงที่จะจ่ายเงินปั น
ผลได้ และโครงการลงทุนในอนาคต(ถ้ามี) และเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียด
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ น้ (บาท)
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2557
0.80
93.63

ปี 2556
1.00
77.13
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ปี 2555
1.00
63.04

ปี 2554
0.75
63.68

ปี 2553
0.65
70.36

8.โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ

แผนโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร

เลขานุการบริ ษัท

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ฝ่ ายกฎหมาย

รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนขององค์กร

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
หัวหน้ าส่วนบัญชีและ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

การเงิน

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการผู้จดั การ
บจก.ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง

(ประเทศไทย)

ฝ่ ายดูแลลูกค้ า
ฝ่ ายดูแลลูกค้ า

ผู้อํานวยการอาวุโส

ฝ่ ายจัดหา

ฝ่ ายสื่อโฆษณา

ฝ่ ายจัดกิจกรรม

แผนกบัญชี
ฝ่ ายสร้ างสรรค์งานโฆษณา

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

แผนกวางแผนสื่อโฆษณา

แผนกซื ้อสื่อโฆษณา

บจก.มาร์ เก็ตติ ้ง ไดร์ ว เวิรลด์ไวด์

ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์และวิจยั

แผนกการเงิน

ฝ่ ายธุรการและอาคาร

กรรมการผู้จดั การ

แผนกข้ อมูล

บริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
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ฝ่ ายผลิต

8.1 คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริ ษทั

ตําแหน่ง

ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง ระยะเวลาที่ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการ

1.

นายประกิต

อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการ

2535

24

2.

นายพิศาล

ประหัษฎางกูร รองประธานกรรมการ/กรรมการ

2535

24

3.

นายอนุชา

วิริยะชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ

2551

8

4.

นายปรี ชา

เชาวโชติช่วง

กรรมการ

2535

24

5.

นายอภิรักษ์

อภิสารธนรักษ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ

2551

8

6. นายวิเชียร

นาคอินทนนท์ กรรมการ

2535

24

7. ดร.พิชยั

จรรย์ศุภริ นทร์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2548

11

8. นายโสมนัส

ณ บางช้าง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2535

24

9. ดร.มนูญ

พาหิ ระ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวตสอบ

2547

12

หมายเหตุ : นายอนุชา วิริยะชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรรมการบริ ษทั แต่งตั้งโดยผูถ้ ือหุน้ กรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรื อ หลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จํา นวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี ห รื อ จะพึ ง เลื อกตั้ง ในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ ง ได้รั บ การ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
กรรมการบริ ษทั จํานวนหนึ่งในสามต้องออกจากตําแหน่งทุกปี หากจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงจํานวนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริ ษทั ที่ออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกได้
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกับ นายพิศาล ประหัษฎางกูร หรื อ นายปรี ชา เชาวโชติช่วง หรื อ นายอนุชา วิริยะชัย หรื อ นายอภิรักษ์
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อภิ ส ารธนรั ก ษ์ คนใดคนหนึ่ ง รวมเป็ นสองคนและประทับ ตราสํา คัญ ของบริ ษ ัท ไม่ มี ข อ้ จํา กัด อํา นาจ
กรรมการ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีหน้าที่กาํ หนดนโยบาย และกํากับดูแลให้การบริ หารเป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด
อยูใ่ นกรอบของข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
1. กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และงบประมาณประจําปี
2. พิจารณาผลประกอบการทุกไตรมาสของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม
3. พิจารณาการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่ การซื้อและจําหน่ายสิ นทรัพย์
4. พิจารณาอนุมตั ิการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
5. พิจารณาแต่งตั้งและการสิ้ นสุ ดสถานะของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุ การบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริ ษทั ย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
6. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
7. การจัดให้มีการกํากับดูแลและการบริ หารกิจการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมที่ดี เป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียดประชุมกรรมการบริ ษทั

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการบริ ษทั
นายประกิต อภิสารธนรักษ์
นายพิศาล ประหัษฎางกูร
นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
นายวิเชียร นาคอินทนนท์
ดร.พิชยั
จรรย์ศุภริ นทร์
นายโสมนัส ณ บางช้าง
ดร.มนูญ พาหิ ระ
นายอนุชา วิริยะชัย
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

ประชุมกรรมการ
9/9
9/9
9/9
9/9
4/9
9/9
4/9
9/9
9/9
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8.2 คณะผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หารระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไป ผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งและมีอาํ นาจในการบริ หารบริ ษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 7 ท่านดังนี้
1. นายประกิต
อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายพิศาล
ประหัษฎางกูร
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นายอนุชา
วิริยะชัย
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายอภิรักษ์
อภิสารธนรักษ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
5. นางสิ ริอร
เชิญพิพฒั น์
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายสื่ อโฆษณา
6. นางสาววิชชุดา
ไกรฤทธิกลุ
หัวหน้าส่ วนการเงินและบัญชี
7. นางจารุ วรรณ
กัลยาณมิตร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
อํานาจหน้าที่ของคณะผูบ้ ริ หาร
1. กําหนดกลยุทธ์และแผนงานบริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
2. จัดทํางบประมาณประจําปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3. จัดทําและนําเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ
4. รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8.3 เลขานุการบริ ษทั
นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ
**ประวัติ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ดูจากเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการดังนี้
1. กําหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กบั กรรมการบริ ษทั ที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารและไม่ได้รับเงินเดือน
ในตําแหน่งผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. กํา หนดจ่ า ยเป็ นค่ า เบี้ ยประชุ ม ให้ กั บ กรรมการอิ ส ระที่ เ ข้า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผูถ้ ือหุน้
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ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
บริ ษทั
รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม

1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1. นายพิศาล ประหัษฎางกูร

1,200,000.00 บาท

2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง

1,440,000.00 บาท

3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

360,000.00 บาท

4. นายโสมนัส ณ บางช้าง

240,000.00 บาท

5. ดร.พิชยั

จรรย์ศุภริ นทร์

50,000.00 บาท

6. ดร.มนูญ

พาหิ ระ

50,000.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
นอกจากนี้ บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่อตอบแทนการทํางานในตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารเป็ นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็ นจํานวนเงินรวม 13,382,260.00 บาท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นในตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเพือ่ ตอบแทนการทํางานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารเป็ นเงินเดือน
และโบนัส และสวัสดิการอื่นเป็ นจํานวนเงินรวม 8,649,692 บาท
8.5 บุคลากร
จํานวนพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายสื่ อโฆษณา
ฝ่ ายดูแลลูกค้า/สร้างสรรค์งานโฆษณา/
วางแผนกลยุทธ์/ผลิต
ฝ่ ายสนับสนุน
รวม
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บริ ษทั
5
38
-

บริ ษทั ย่อย
9
60

43
86

20
89

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2558 ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็ นจํานวนดังนี้
บริ ษทั
57,898,720.85 บาท

บริ ษทั ย่อย
76,035,545.20 บาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นผูใ้ ห้บริ การต่อลูกค้า พนักงานจึงต้องมีความชํานาญในงาน
ในหน้าที่ บริ ษทั จึงได้จดั อบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอตลอดปี ในหลายระดับดังนี้
1. คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าอบรมในสถาบันการฝึ กอบรมต่าง ๆ ภายนอกบริ ษทั และจัดให้พนักงาน
เหล่านี้ถ่ายทอดความรู ้ที่ได้รับการอบรมมาให้กบั พนักงานอื่น ๆ ในบริ ษทั
2. จัดให้มีการอบรมภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกให้จดั การฝึ กอบรมให้พนักงาน
ภายในบริ ษทั
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9 การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน มีความรับผิดชอบต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ และสังคม ส่ งเสริ มพัฒนาพนักงานขององค์กรตามพันธกิ จของบริ ษทั นอกจากนี้
บริ ษ ัท ยัง เห็ น ความสํา คัญ ในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น โดยมี ก ารกํา หนดแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันการคอร์รัปชัน่ ในธุรกิจของบริ ษทั
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการบริ หารจัดการประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้รับการเลือกตั้งจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

และครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 7

พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1. ดร.พิชยั

จรรย์ศุภริ นทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.มนูญ

พาหิ ระ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายโสมนัส

ณ บางช้าง

กรรมการตรวจสอบและเป็ นผูม้ ีความรู ้ในการสอบ
ทานงบการเงิน

4. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

-อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่และความรั บผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และประชุม
กับผูส้ อบบัญชีปีละครั้ง
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5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) ปฏิ บ ัติก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมาย ด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการแต่ละท่าน เข้าร่ วม
ประชุมดังต่อไปนี้
ชื่อ

จํานวนเข้าประชุม

1. ดร.พิชยั
จรรย์ศุภริ นทร์
2. ดร.มนูญ
พาหิ ระ
3. นายโสมนัส ณ บางช้าง

4/4
4/4
4/4

2. คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษทั มาจัดทําแผนงานและปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามแผนงานที่จดั ทําไว้โดยมีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
1. จัดทําแผนงานการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปี
2. ดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
3. นําเสนอข้อมูลทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
1. กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
2. เลขานุการบริ ษทั
3. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4. ตัวแทนจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
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-บทบาทและหน้าที่
1. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันการคอร์รัปชัน่ ในธุรกิจของบริ ษทั
2. วางแผนการพัฒนาพนักงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
3. กําหนดการจัดทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั จะ
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในหลายอาชีพ รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ส่ วนคณะกรรมการอิสระมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการอิสระ ดังนี้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการอิสระไว้ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อน ประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย เพือ่ ดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ย่อย เพื่อ
กําหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานเพือ่ ผลโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายของบริ ษทั ย่อยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่บริ ษทั แต่งตั้งมี
สิ ทธิในการตัดสิ นใจดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เรื่ องใด ๆ ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของ
บริ ษทั ก่อน
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีขอ้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะใช้ขอ้ มูลภายในที่
ได้รับทราบมาและยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อทําการซื้อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดบทลงโทษไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนด
บทลงโทษตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้แจ้งให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ทราบถึงหน้าที่ที่
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 3 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลงการ
ถือครอง
9.6 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้บริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็ นเงิน 1,102,000.00 บาท
2. ค่าบริ การอื่น ไม่มี
9.7 การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ต้องปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ โดย
สมํ่าเสมอ
การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
บริ ษทั กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ในธุรกิจของบริ ษทั
ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ยอมรับหรื อให้การสนับสนุนหรื อเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. กลุ่มบริ ษทั ห้ามไม่ให้รับสิ นบนทุกรู ปแบบ รวมทั้งการให้ของขวัญทางธุรกิจ
3. พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริ ต ต้องแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ทราบ และบริ ษทั ต้องให้ความคุม้ ครองและเป็ นธรรมกับพนักงานที่รายงานการทุจริ ต รวมทั้งตรวจสอบเรื่ อง
ที่ได้รับรายงาน ข้อกําหนดและวิธีการในการแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบทราบได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับ
ของบริ ษทั ที่ได้มอบให้พนักงานเมื่อเข้าทํางานกับบริ ษทั
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4. บริ ษทั จัดให้มีการให้ความรู ้ การต่อต้านการทุจริ ต และคอร์รัปชัน่ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน และพัฒนาให้มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์ไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. กําหนดให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์ต่อบริ ษทั
2. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการแจ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์ตามสายบังคับบัญชาหรื อระดับที่สูงขึ้น
ไป หรื อต่อกรรมการตรวจสอบ
3. ดําเนินการสอบสวนโดยผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรื อร้อง
ทุกข์หรื อจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน
4. เมื่อผลการพิจารณาและการดําเนินการแก้ไขเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานที่แจ้งเบาะแส
หรื อร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ถ้าพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์ไม่พอใจผลการ
พิจารณาและการแก้ไขสามารถนําเรื่ องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
5. พนักงานที่แจ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์กล่าวโทษ ได้รับการรับรองจากบริ ษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุให้
เลิกจ้าง ลงโทษหรื อดําเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน
สิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ
เสนอวาระการประชุ มเพิ่มเติ มได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ล่วงหน้าไว้ใน Website :

www.prakit.com

ของบริ ษทั และในหนังสื อเชิ ญประชุมได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึง

วิธีการส่ งคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้า รวมทั้งในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามใน
ทุกวาระของการประชุม และบริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14
วัน หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณา
กําหนดให้มีการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง
ผูถ้ ือหุ น้
พนักงาน
บริ ษทั ฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีสวัสดิการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีรถรับส่ งพนักงาน
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กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัดอบรมสัมนาให้พนักงาน โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้มีการฝึ กอบรมภายใน และ
ภายนอกสถานที่ รวมทั้งส่ งเสริ มพนักงานให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่ งพนักงานฝ่ ายสร้างสรรค์งาน
โฆษณาเข้าร่ วมแข่งขันรายการต่าง ๆ
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสร้างผลงานที่ดีให้กบั ลูกค้า พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าประสบ
ความสําเร็ จ ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด
คู่คา้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างเสมอภาคและมีจริ ยธรรม เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้เสนอ
ราคาและเข้าแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่าง
เคร่ งครัด ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้ได้สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงยัง่ ยืน มีบรรษัทภิบาลที่ดี ให้สิทธิผู ้
ถือหุ น้ ในการเข้าถึงข้อมูล และสิ ทธิที่ได้อธิบายไปแล้วในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
สังคม
****ดูรายละเอียดในข้อ 10.
การประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้มีการส่ งหนังสื อเชิญประชุม รายงานประจําปี และเอกสารประกอบการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้
ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด พร้อมทั้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
ยุติธรรม ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม ตามรายละเอียดและวิธีการที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมายธุรกิจและงบประมาณประจําปี
รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ดาํ เนินการเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ และโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทําให้เกิดการถ่วงดุล
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และการสอบทานการบริ หารงาน
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมตามปกติอย่างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั หนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษ ทั ดําเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญที่ เ กี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั อย่างถูกต้องครบถ้ว น และ
โปร่ งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
สามารถเปิ ดเผยได้ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ และผูล้ งทุนเข้าพบกับผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ได้โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ัท และผูบ้ ริ ห ารทราบถึ ง กฎหมายและจริ ย ธรรมเกี่ ย วกับ ความขัด แย้ง ของ
ผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและความ
จําเป็ นต่าง ๆ ในหนังสื อรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ของบริ ษทั ตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารจะได้รับการพิจารณาโดยคํานึ งค่าตอบแทนของธุรกิจ
ที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผมู ้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพร่ วมทํางานให้บริ ษทั เป็ น
ระยะเวลานาน
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คณะกรรมการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบไปด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

4 ท่าน

กรรมการบุคคลภายนอก

2 ท่าน

กรรมการที่เป็ นอิสระ

3 ท่าน

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ

3 ท่าน

3. คณะผูบ้ ริ หารมีจาํ นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั

4 ท่าน

ไม่เป็ นกรรมการบริ ษทั

3 ท่าน

คณะกรรมการของบริ ษ ัท มาจากหลากหลายกลุ่ ม กรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารเป็ นกรรมการที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษทั มานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็ นผูม้ ีความรู ้ทางด้านงานศิลป์ และ
การตลาดเพื่อช่ วยสนับสนุ นการทํางานของผูบ้ ริ หาร กรรมการอิสระเป็ นกรรมการตรวจสอบที่ทาํ หน้าที่
กํากับและตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบริ หารมีการผสมผสานทั้งกรรมการและผูช้ าํ นาญการ
เฉพาะด้านที่ไม่ใช่กรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายการดําเนิ นธุรกิจให้ผลงานเป็ นงานที่สร้างสรรค์และมี
จริ ยธรรม
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ งานบริ การ เป็ นนายหน้าตัวแทน และรับจ้างผลิตงานโฆษณา จึงมีหน้าที่
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องกับผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั
ผูบ้ ริ โภค ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแก่ผบู ้ ริ โภคอย่างถูกต้อง เพื่อเป็ นทางเลือก
ของผูบ้ ริ โภค
คู่คา้ ให้โอกาสคู่คา้ ในการเข้าเสนองานและมีกระบวนการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เช่ น การ
เลือกบริ ษทั ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ควรจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ราคา ความเกี่ยว
โยงระหว่างพนักงานกับคู่คา้ และต้องคัดเลือกจากผูผ้ ลิตอย่างน้อย 3 ราย
คู่แข่ง กําหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริ ยธรรมไม่ให้ร้าย หรื อพูดถึงคู่แข่งขันทางการ
ค้าในสิ่ งที่ไม่ดี เพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง
คู่แข่ง กําหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริ ยธรรมไม่ให้ร้าย หรื อพูดถึงคู่แข่งขันทางการ
ค้าในสิ่ งที่ไม่ดี เพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง
พนักงาน บริ ษทั มี นโยบายการจ้างงานอย่างเป็ นธรรม มี สวัสดิ การกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ เพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานเก็บออมและมีความมัน่ คงหลังเกษียณ
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนักงานในแต่ละปี
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลเป็ นผูก้ าํ หนดหัวข้อการอบรมให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดโดยผูบ้ ริ หาร และมีการ
กําหนดตารางการอบรมในแต่ละปี
บริ ษทั จัดให้มีกิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผูบ้ ริ หาร เพื่อสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในแต่ละปี จะจัดให้มีงานประจําปี ซึ่งผูบ้ ริ หารระดับสู งจะชี้แจงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี
ที่ผ่านมา และจะให้นโยบายแก่ พนักงานในปี ถัดไป ซึ่ งกิ จกรรมนี้ บริ ษทั ได้จดั ทํามาทุก ๆ ปี ตั้งแต่จดั ตั้ง
บริ ษทั
ในรอบปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.

สนับสนุ นให้พนักงานที่มีความรู ้เฉพาะด้าน ได้แบ่งปั นความรู ้ให้กบั พนักงานท่านอื่น ๆ โดยจัด
กิจกรรม “Monthly Talk”
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2. จัดแข่งขันกีฬา บริ ษทั สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน โดยการจัดแข่งขัน
กีฬา ปิ งปอง สนับสนุนให้ท้ งั ผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าร่ วมแข่งขัน
3. จัดอบรม บริ ษทั เห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นทรัพยากรมีค่าสูงสุ ดขององค์กร จึงส่ งเสริ มการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ จึงได้มีการจัดอบรม ดังนี้
3.1 จัดให้มีวิทยากรบุคคลภายนอก เข้ามาฝึ กอบรมภายในองค์กร โดยในปี 2558 จัดให้มี 5 ครั้ง
3.2 จัดส่ งบุคลากรขององค์กรให้เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เห็นว่าจะเป็ นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร โดยกําหนดเป็ นงบประมาณฝึ กอบรมประจําปี
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน
-บริ ษทั จัดให้มีหอ้ งอาหาร เพื่อบริ การพนักงานในราคาที่เป็ นธรรม และได้ปรับปรุ งห้องอาหารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งได้ปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วในปี 2558
-จัดให้มีบริ การรถรับส่ งพนักงาน เพื่อให้เชื่อมต่อที่ทาํ การบริ ษทั กับบริ การขนส่ งสาธารณะ
-จัดให้มีมุมพักผ่อน เช่น มีโต๊ะปิ งปอง มีช้ นั เรี ยนโยคะ เป็ นต้น
-จัดให้มีของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน
การดูแลสิ่ งแวดล้อม
เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั คือ การบริ การ การดูแลสิ่ งแวดล้อมจึ งอยู่ที่การดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั โดยกําหนดให้มีการใช้ทรัพยากรทุกชนิด อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
สิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั กําหนดนโยบายในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่จะไม่ให้งานที่นาํ เสนอจํากัดสิ ทธิ หรื อดูถูก
เหยียดหยามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั มีนโยบายให้ความร่ วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริ ษทั เช่น พิจารณารับพนักงานที่อยูใ่ น
ชุมชนก่อน รับพนักงานที่เป็ นผูพ้ ิการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ในปี 2557 ที่ผา่ นมาประเทศไทยประสบกับปัญหาทางการเมืองซึ่งส่ งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทําให้
บริ ษทั เห็ นถึ งความยากลําบากของบริ ษทั ขนาดเล็กที่ตอ้ งดิ้ นรนเพื่อความอยู่รอด บริ ษทั จึ งวางแผนที่จะ
แบ่งปั นความรู ้ในเรื่ องโฆษณาของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั ขนาดเล็กที่มีความต้องการ จึงได้ริเริ่ มโครงการ “เอส
เอ็มอี” คือ
1. รับสมัครและคัดเลือก “เอสเอ็มอี” 3 บริ ษทั
หน้า 35

2. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการซื้ อสื่ อโฆษณาและให้ความรู ้ทางด้านการโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต โดยการจัดทําเป็ นเวิร์คช็อป (work shop) ให้แต่ละเอสเอ็มอีที่ได้รับการคัดเลือก
3. บริ ษ ัท ติ ด ตามผลจากเวิ ร์ ค ช็ อ ปเพื่ อ เก็บ เป็ นข้อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง และวางแผนสํา หรั บ การ
ดําเนินการโครงการครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ได้จดั ทําโครงการแบ่งปั นความรู ้ให้กบั นักศึกษาโดยส่ งผูบ้ ริ หารและ
พนักงานไปให้ความรู ้ ตามสถานศึกษาในปี 2558 ได้จดั กิ จกรรมรวม 8 ครั้ ง ความรู ้ ที่นาํ ไปแบ่งปั นมี ท้ งั
ทางด้า นสร้ า งสรรค์ง านโฆษณา (Creative) การสื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) การ
บริ หารงานโฆษณา หลักการจัดการด้านสื่ อสารองค์กรเป็ นต้น
11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในด้าน
บัญชี การเงิน รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริ หารความเสี่ ยง
การควบคุมการปฏิบตั ิงานระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่ งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ
รวมทั้งได้ใ ช้แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน เพื่อประกอบการประเมิ นความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วย
อย่างไรก็ดีทางบริ ษทั ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี เรื่ องการจัดตั้ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษ ัท จึ ง อนุ ม ัติ ใ ห้จ ัด จ้า งบริ ษ ัท ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่ อ ทํา งาน
ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นไป
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12. รายการระหว่ างกัน 12.1 บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุน้
และ/หรื อการเป็ นกรรมการร่ วมกัน และ/หรื อผูบ้ ริ หารของกิจการ ดังนี้
ความสัมพันธ์และชื่อ

ลักษณะรายการ

มูลค่า(พันบาท)

ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล

รายได้ค่าเช่า

2,627

คิดค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงานในอัตราอ้างอิง

480

อัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

บริ ษทั ย่อย
บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง
บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย)
บริ ษทั ร่ วมทางตรง
บจก.ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์

60

(ประเทศไทย)
บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม(บริ ษทั
ร่ วมค้า)
บจก.แบงค์คอกไรเตอร์

180

แอนด์พาร์ทเนอร์ส
รวม

3,347

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง

รายได้ค่า

31,686

บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว

บริ หารงาน

384

บริ ษทั ย่อย

เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

จัดการ

จัดการบริ หารงานทางด้านบัญชี
การเงิน กฎหมาย บริ หารงานบุคคล
ธุรการทัว่ ไปอื่น ๆ ให้กบั บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วมทางตรง
บจก.ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์

บริ ษทั จดทะเบียน มีขอ้ ตกลงในการ

96

(ประเทศไทย)

และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้ตกลง
กันเนื่องจากบริ ษทั ฯ เหล่านี้ไม่มี
บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ อง
ดังกล่าวข้างต้น
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ความสัมพันธ์และชื่อ

ลักษณะรายการ มูลค่า (พันบาท) ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล

บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม(บริ ษทั

บริ ษทั จดทะเบียน มีขอ้ ตกลงในการ

ร่ วมค้า)

จัดการบริ หารงานทางด้านบัญชี

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์

รายได้ค่า

แอนด์พาร์ทเนอร์ส

บริ หารงาน

1,800

การเงิน กฎหมาย บริ หารงานบุคคล
ธุรการทัว่ ไปอื่น ๆ ให้กบั บริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้ตกลง

จัดการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

กันเนื่องจากบริ ษทั ฯ เหล่านี้ไม่มี

บจก.62 กราฟฟิ ค แอนด์

120

รี ทชั (มีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั

บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ อง
ดังกล่าวข้างต้น

จดทะเบียนเป็ นกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ )
รวม
บริ ษทั ย่อย

34,086

รายได้

บริ ษัท จดทะเบี ย นมี ข ้อ ตกลงในการ
เรี ยกเก็บค่านํ้าประปา/ไฟฟ้ า/ค่าใช้จ่าย

บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว

ค่าบริ การอื่น

เวิรลด์ (ประเทศไทย)

ค่านํ้าประปา/

สํา นัก งาน จากบริ ษ ัท ย่ อ ยและบริ ษ ัท

ไฟฟ้ า/อื่นๆ

ร่ วมตามประมาณการใช้

97

บริ ษทั ร่ วมทางตรง
บจก.ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์

24

(ประเทศไทย)
บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม(บริ ษทั
ร่ วมค้า)

64

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์
แอนด์พาร์ทเนอร์ส
รวม

185
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ความสัมพันธ์และชื่อ

ลักษณะรายการ

มูลค่า(พันบาท) ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล

บริ ษทั ย่อย
บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

รายได้ค่า

90

บริ ษทั จดทะเบี ยนได้ให้บริ การในการ

นายหน้าและ

ซื้ อ สื่ อ โฆษณาให้ กับ บริ ษ ัท เนื่ อ งจาก

บริ การ

บริ ษัท จดทะเบี ย นสามารถซื้ อ ได้ใ น
ราคาตลาดซึ่งตํ่ากว่าที่บริ ษทั ย่อยซื้อเอง

บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม(บริ ษทั
ร่ วมค้า)
บจก.แบงค์คอกไรเตอร์
แอนด์พาร์ทเนอร์ส

รายได้ค่า

187

นายหน้าและ
บริ การ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง

42

คอมมิวนิเคชัน่ (มีกรรมการ
ร่ วมกัน)
รวม

319

บริ ษทั ย่อย
บจก.ประกิตแอดเวอรไทซิ่ง ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่าย

12,476

บริ ษทั จดทะเบียนได้ใช้บริ การทางด้าน

3,640

ดูแลลูกค้าและสร้ างสรรค์งานโฆษณา
จากบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยคิดราคา

บจก.มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

ต้นทุนบริ การ

300

ตามราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป เนื่ องจาก

ค่าใช้จ่าย

200

บริ ษั ท จดทะเบี ย นไม่ มี บุ ค ลากรที่
เชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าว

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บจก.62 กราฟฟิ ค แอนด์
รี ทชั (มีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั

ต้นทุนบริ การ

1,222

รวม

17,838

จดทะเบียนเป็ นกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ )
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ความสัมพันธ์และชื่อ

ลักษณะรายการ

มูลค่า(พันบาท) ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล

บริ ษทั ย่อย
บจก. ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง

รายได้เงิน

5,000

ปันผล

รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย

บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว

1,999

เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย)
รวม

6,999

กําไรจากการ

160,300

บริ ษทั ร่ วม
บจก.การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62

ขายที่ดิน

บริ ษัท ขายอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การ
ลงทุ น (ที่ ดิ น ) ให้บ ริ ษ ัท ร่ ว มตามราคา
ประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระ

รวม

160,300

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นรายการระหว่างกันโดยปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กัน เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของทุกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน มีตน้ ทุนตํ่า จะได้มีกาํ ไร
เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราที่สูง บริ ษทั มีนโยบายที่จะดําเนิ นการรายการระหว่างกันโดยปกติน้ ี
ต่อไปในอนาคต
ในกรณี ที่จะมีรายการหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ยังคงดําเนิ นนโยบายตามแนวทางปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามลักษณะการค้าทัว่ ไป รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบริ ษทั ได้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
12.2 บริ ษทั ฯ ได้ค้ าํ ประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมจากธนาคารให้บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันดังนี้
● บริ ษทั ฯ นําเงิ นฝากธนาคารประเภทเงิ นฝากประจํา จํานวน 30 ล้านบาท จํานําเป็ นหลักประกันเงิ น
เบิกเกิ นบัญชี จํานวนเงิ น 25 ล้านบาท และวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน 5 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั แบงค์คอก
ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
● บริ ษทั ฯ นําที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ซึ่ งเป็ นอาคารสํานักงานปั จจุ บนั จํานอง 58.50 ล้านบาท เพื่อเป็ น
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 30 ล้านบาทให้กบั บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อย
การคํ้าประกันข้างต้น เพื่อให้บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
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13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1. สรุ ปรายงานผุ้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)และบริ ษทั
ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุ สรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังกล่าว จากผลการ
ตรวจสอบผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม
ผูส้ อบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผูส้ อบบัญชี
ความเห็น
ผูส้ อบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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2. งบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้วโดยแสดง
เปรี ยบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2558 2557 และ 2556
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน ) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556
หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
เงินฝากประจํา
อื่น ๆ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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งบการเงินรวม
2557

2556

85,102,746

89,774,793

145,257,920

28,241,745
318,751,930

26,610,676
1,000,000
251,558,612

25,239,454
30,000,000
208,123,750

20,000,000
310,538,891
9,460,176
772,095,488

12,000,000
258,816,077
16,345,882
656,106,040

30,000,000
318,392,731
13,350,916
770,364,771

32,001,000
115,109,711
116,418,439
350,000
46,215,000
92,857,847
22,528
11,990,491
11,035,655
426,000,671

30,000,000
20,005,367
119,221,901
520,000
136,215,000
91,747,115
3,551
9,674,213
1,882,636
409,269,783

30,000,000
2,080,650
155,825,255
410,000
136,215,000
93,810,867
20,152
9,586,168
371,427
428,319,519

1,198,096,159

1,065,375,823

1,198,684,290

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน )และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2557

หนี้สินหมุนเวียน

2558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนิ้สินไม่ หมุนเวียน
สิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 99,484,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว

272,261,883
30,225,164
28,813,629
331,300,676

232,984,412
4,071,791
21,232,068
258,288,271

264,210,618
3,713,161
32,365,644
300,289,423

15,565,702
17,597,697
33,163,399
364,464,075

16,650,185
19,858,931
36,509,116
294,797,387

17,734,668
21,764,521
39,499,189
339,788,612

99,484,000

99,484,000

99,484,000

60,000,000

60,000,000

193,568,560

193,568,560

60,000,000
193,568,560

10,000,000
598,463,915
79,460,000
(79,460,000)
(29,700,219)
832,332,256
1,299,828
833,632,084

10,000,000
525,172,430
79,460,000
(79,460,000)
(19,621,101)
769,119,889
1,458,547
770,578,436

10,000,000
610,281,329
(16,448,927)
857,400,962
1,494,716
858,895,678

1,198,096,159

1,065,375,823

1,198,684,290

หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2554

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองสําหรับหุน้ ทุนซื้อคืน
หุน้ ทุนซื้อคืน-หุน้ สามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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2556

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน ) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556
งบการเงินรวม
2558
2557
รายได้
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบียรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้บริ หารงานจัดการ
กําไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไรนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - บ.ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

2556

207,766,076
161,041,316
5,155,708
2,173,756
2,016,000
103,537,770
5,779,965
487,470,591

209,001,602
132,917,200
6,254,218
2,637,130
516,000
13,987,194
365,313,344

233,094,707
149,261,270
7,481,734
2,259,715
216,000
14,622,417
406,935,843

179,854,045
59,000,726
90,790,933
329,645,704
157,824,887
1,491,574
159,316,461
(42,828,140)
116,488,321

177,786,406
48,866,004
82,297,573
308,949,983
56,363,361
1,124,718
57,488,079
(11,297,830)
46,190,249

179,264,619
51,309,254
79,243,084
309,816,957
97,118,886
273,344
97,392,230
(19,613,533)
77,778,697

6,869
(1,374)
5,495

2,804,260
(560,852)
2,243,408

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(12,538,580)
(48,254)
2,507,716
(10,079,118)
(10,073,623)
106,414,698

(3,993,418)
22,561
798,683
(3,172,174)
(928,766)
45,261,483

(7,692,122)
3,257
1,538,424
(6,150,441)
(6,150,441)
71,628,256

การแบ่ งกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้สียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

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

46,307,693
(117,444)
46,190,249

77,791,610
(12,913)
77,778,697

การแบ่ งกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

106,572,367
(157,669)
106,414,698

45,378,927
(117,444)
45,261,483

71,641,169
(12,913)
71,628,256

2.15

0.83

1.30

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภั
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบของภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น (บาท : หุ้น)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
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บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 2557 และ 2556
หน่วย:บาท
ส่ วนที่เป็ นของของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ก ําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิด ส่ วนปรับปรุ ง
จัดสรรแล้ว
รวม
รวมส่ วน
สํารอง
ยังไม่ได้
สํารอง
หุน้ ทุนซื้ อคืน- ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องค์ประกอบอื่น ของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ตามกฎหมาย
จัดสรร
สําหรับซื้ อหุน้ คืน หุน้ สามัญ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556
จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
ก ําไรหรื อขาดทุน
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

60,000,000
60,000,000

193,568,560
193,568,560

10,000,000
10,000,000

589,054,719
(56,565,000)
77,791,610
610,281,329

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557
จ่ายเงินปันผล

60,000,000
-

193,568,560
-

10,000,000
-

610,281,329
(54,200,000)
46,307,693

การได้มาซึ่งบริษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ก ําไรหรื อขาดทุน
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

-

(10,263,123)
(6,153,698)
(16,416,821)

(35,363)
3,257
(32,106)

(10,298,486)
(6,150,441)
(16,448,927)

842,324,793
(56,565,000)
77,791,610
(6,150,441)
857,400,962

1,510,079
(2,450)
(12,913)
1,494,716

843,834,872
(56,565,000)
(2,450)
77,778,697
(6,150,441)
858,895,678

-

-

(16,416,821)
-

(32,106)
-

(16,448,927)
-

857,400,962
(54,200,000)

1,494,716
(1,400)

858,895,678
(54,201,400)

-

-

46,307,693

82,675
(117,444)

82,675
46,190,249

-

-

-

อื่นๆ
หุน้ ทุนสามัญซื้ อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

60,000,000

193,568,560

10,000,000

2,243,408
(79,460,000)
525,172,430

79,460,000
79,460,000

(79,460,000)
(79,460,000)

(3,194,735)
(19,611,556)

22,561
(9,545)

(3,172,174)
(19,621,101)

2,243,408
(3,172,174)
(79,460,000)
769,119,889

1,458,547

2,243,408
(3,172,174)
(79,460,000)
770,578,436

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

(43,360,000)

(1,050)
(157,669)

(43,361,050)
116,488,321

1,299,828

5,495
(10,079,118)
833,632,084

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

จ่ายเงินปันผล
ก ําไรหรื อขาดทุน
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

60,000,000

193,568,560

10,000,000

(43,360,000)
116,645,990
5,495
598,463,915

-

-

79,460,000 (79,460,000)
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(10,030,864)
(29,642,420)

(48,254)
(57,799)

(10,079,118)
(29,700,219)

116,645,990
5,495
(10,079,118)
832,332,256

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน )และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556
หน่ วย : บาท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญรับคืน
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาว
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่าตัดบัญชี
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
(กําไร)ขาดทุนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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งบการเงินรวม
2557

2556

116,488,321

46,190,249

77,778,697

5,582,961
11,023
(655,991)
(103,537,770)
2,743
1,921,120.00
(2,145,977)
2,557,635
(1,084,483)
(2,173,755)
(5,155,708)
(1,000)

5,683,003
16,602
(346,155)
185,036
(5,189,548)
(3,569,491)
2,486,970
(1,084,483)
(2,637,129)
(6,254,218)
-

5,534,836
204,156
73,494
(31,776)
(6,354,729)
(2,539,031)
8,854,830
(1,084,483)
(2,259,715)
(7,481,734)
-

(1,491,574)

(1,124,718)

(273,344)

(115,660)
42,828,141
53,030,026

(17,822)
11,297,830
45,636,126

(250,298)
19,613,533
91,784,436

245,384,613
(311,704,383)
(50,473,806)
6,885,706
(4,981,399)
35,025,775
7,581,562
(4,812,000)
(24,063,906)
(20,656,323)
(44,720,229)

194,395,168
(234,321,111)
56,466,524
2,029,164
(1,511,207)
(21,531,031)
(11,133,577)
(1,588,300)
28,441,756
(15,838,543)
12,603,213

255,555,261
(220,431,096)
97,169,547
241,925
125,497
(47,446,782)
1,597,735
(2,786,500)
175,810,023
(25,238,518)
150,571,505

-

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน )และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

งบการเงินรวม
2557

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในเงินประจํา
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่ วมค้า
จ่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิที่ได้ มาจาก(ใช้ ไป)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หุน้ ทุนซื้อคืน
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31ธันวาคม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
จํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ของวงเงินสิ นเชื่อที่อาจนํามา
ใช้เพื่อกิจกรรมในอนาคต

(1,000,000)
(400,000)
510,000
(150,375,000)
(33,325,451)
16,952,313
(6,777,825)
(30,000)
250,300,000
12,000
2,173,755
5,348,306
83,388,098

31,500,000
(600,000)
515,000
(16,800,000)
(30,164,818)
75,649,649
(3,955,783)
-

151,495
2,637,130
6,537,151
82,675
65,552,499

(29,500,000)
(626,000)
831,375
(53,102,847)
47,393,737
(2,696,423)
-

2,259,715
7,385,957
(28,054,486)

(43,360,000)
(1,050)
(43,361,050)
(4,693,181)
89,774,793
21,134
85,102,746

(79,460,000)
(54,200,000)
(1,400)
(133,661,400)
(55,505,688)
145,257,920
22,561
89,774,793

(56,565,000)
(2,450)
(56,567,450)
65,949,569
79,305,094
3,257
145,257,920

48,400

48,400

48,400

-

-
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2556

-

อัตราส่ วนทางการเงินตามงบการเงินรวม
(หน่ วย)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

2558
2.33
2.24
(0.15)
6.59
55
8.41
43
12

2557
2.54
2.42
0.05
6.03
60
8.18
44
16

2556
2.57
2.39
0.47
5.98
60
9.08
40
20

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น (รายได้ค่าบริ การ)
อัตรากําไรสุ ทธิ จากกิจกรรมปกติ
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น

(%)
(%)
(%)
(%)

13.43
2.85
6.63
14.54

14.94
2.79
2.79
5.68

23.09
3.67
3.67
9.14

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

10.31

4.09

6.44

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(เท่า)

0.44

0.38

0.40

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(%)

ข้อมูลต่อหุ ้น (Per Share Ratio)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น
กําไรสุ ทธิ จากกิจกรรมปกติต่อหุ ้น
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
เงินปั นผลต่อหุ ้น

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย
93.63
ยังไม่ประกาศจ่าย

15.36
0.92
2.15
ยังไม่ประกาศจ่าย

14.19
0.83
0.83
0.80

ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย

77.13
14.29
1.30
1.30
1.00

อัตราการเติบโต (Growth Rate)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ยอดขายรวม
ต้นทุนขายรวม
กําไรขั้นต้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานรวม
กําไรสุ ทธิ จากกิจกรรมปกติ
กําไรสุ ทธิ

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2558
12.46
23.63
5.87
5.87
(10.58)
28.98
14.20
8.25
151.89

2557
(11.12)
(13.24)
(21.54)
(22.74)
(42.01)
(12.48)
0.47
(40.47)
(40.47)

2556
(1.54)
(9.04)
(7.74)
(6.05)
(49.55)
(19.37)
(17.36)
(18.27)
(18.27)

หมายเหตุ
ยอดขายรวมที่นาํ มาคํานวนอัตราส่ วนทางการเงินนี้ หมายถึง งบโฆษณาที่เกิดขึ้นจริ ง (Actual Billings) ซึ่งเทียบเท่ายอดขาย
จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การทัว่ ไป ทั้งนี้ บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงอัตราส่ วนทางการเงินที่แท้จริ งของบริ ษทั เนื่ อง
จากในงบกําไรขาดทุนบริ ษทั จะแสดงรายได้ตามลักษณะของการดําเนิ นธุ รกิจโฆษณาของบริ ษทั คือ รายได้จากการวางแผนและ
เป็ นตัวแทนซื้อสื่ อโฆษณาบริ ษทั จะบันทึกรายได้ประเภทนี้ เป็ นรายได้ค่านายหน้า โดยไม่รวมต้นทุนสื่ อโฆษณาสําหรับรายได้
จากการรับจ้างผลิตงานชิน้ โฆษณา บริ ษทั บันทึกเต็มจํานวนเป็ นรายได้ค่าบริ การและต้นทุนของการผลิตชิน้ งานโฆษณา บริ ษทั
จะแยกแสดงไว้ในหมวดค่าใช้จ่าย

2558
1,760,111
194,279
1,444,149

ยอดขายรวม
ต้นทุนค่าบริ การ
ต้นทุนค่าสื่ อโฆษณา
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2557
1,662,584
209,787
1,337,736

2556
2,119,058
265,610
1,737,521

14. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
สรุ ปการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ในด้านผลการดําเนินงาน ปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการโฆษณาให้ลกู ค้า 368.8 ล้านบาท
และมีรายได้อ่ืน ๆ อีก 15.1 ล้านบาท รวมเป็ น 383.9 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะมีกาํ ไรจาก
ธุรกรรมโฆษณาและอื่น ๆ สุทธิจากภาษีเงินได้ 50.1 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2558 บริ ษทั ประกิต
โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ขายที่ดินในซอยสุขมุ วิท 62 ถนนสุขมุ วิท ให้บริ ษทั การแพทย์ สุขมุ วิท 62
จํากัด ในราคา 250.3 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริ ษทั ฯ ซื้อมาในราคา 90.0 ล้านบาท จึงมีกาํ ไรจากการ
ขายที่ดิน 160.3 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยในการจัดทํางบการเงินรวมต้องตัดรายการระหว่างกันในส่วนที่
บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ฯ ถือหุน้ สามัญในบริ ษทั การแพทย์ฯ ร้อยละ 35.41 จึงทําให้ในการจัดทํางบ
การเงินรวมจะบันทึกกําไรจากการขายที่ดินเพียงร้อยละ 64.59 ของกําไรดังกล่าว หรื อคิดเป็ นกําไร
103.5 ล้านบาท และเมื่อหักค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีเงินได้ จะเหลือเป็ นกําไรจากการขาย
ที่ดินสุทธิ 64.9 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมกําไรสุทธิจากธุรกรรมโฆษณาและอื่น ๆ 50.1 ล้านบาท ตลอดจน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมอีก 1.5 ล้านบาท จึงทําให้ปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ 116.5 ล้านบาท
อนึ่ง ปี 2558 ทั้งเฉพาะบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ฯ และกลุ่มบริ ษทั มีผลการดําเนินงานดีกว่าปี
2557 เนื่องจากทางด้านเฉพาะบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ฯ ปี 2558 มีรายได้หลัก คือรายได้จากธุรกรรม
โฆษณา 167.2 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากธุรกรรมปกติสุทธิ 45.9 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้จาก
ธุรกรรมโฆษณา 153.5 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากธุรกรรมปกติสุทธิ 43.7 ล้านบาท ส่วนทางด้านกลุ่ม
บริ ษทั ปี 2558 มีรายได้จากธุรกรรมโฆษณา 368.8 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากธุรกรรมปกติสุทธิ 50.1
ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2557 มีรายได้จากธุรกรรมโฆษณา 341.9 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากธุรกรรมปกติ
สุทธิ 45.1 ล้านบาท
ในด้านฐานะการเงิน ปี 2558 กลุม่ บริ ษทั มีสินทรัพย์ท้ งั สิ้น 1,198.1 ล้านบาท หนี้สินทั้งสิ้น
364.5 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของทั้งสิ้น 833.6 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมีหนี้สินเพียง 30.4%
ของสิ นทรัพย์ และมีหนี้สินเพียง 43.7% ของส่วนของเจ้าของ ยิง่ ไปกว่านั้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินกูท้ ้ งั ระยะ
สั้นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ
และกําไรเบ็ดเสร็ จมาโดยตลอด รวมทั้ง บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั
การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จํากัด ตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็ นการช่วยเสริ มให้กลุ่มบริ ษทั มีรายได้เพิ่มใน
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อนาคต นอกเหนือจากรายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็ นรายได้หลัก ด้วยเหตุน้ ี ฐานะการเงินในระยะยาวของ
กลุ่มบริ ษทั จึงมัน่ คงพอสมควร ส่วนในระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั ก็มีฐานะการเงินมัน่ คงพอสมควรเช่นกัน
เนื่องจากปี 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 772.1 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 331.3 ล้านบาท
หรื อมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็ น 2.3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งมีสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องเป็ น
2.2 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ตลอดจนลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ชําระหนี้ครบถ้วนและตาม
กําหนด ทําให้กลุ่มบริ ษทั สามารถชําระหนี้ได้ครบถ้วนและตามกําหนดเช่นกัน
โดยสรุ ป ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2558 บรรลุเป้ าหมายพอ
สมควร อย่างน้อยก็ดีกว่าปี 2557 แม้วา่ สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว แต่ลกู ค้าก็ใช้งบโฆษณาในปี
2558 มากกว่าปี 2557 ซึ่งก็สอดคล้องกับธุรกิจโฆษณาโดยรวม ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสภาวะการเมืองมี
ความมัน่ คงขึ้น จึงทําให้ลกู ค้าคลายความกังวลในเรื่ องนี้ลงบ้าง และทําให้คาดการณ์วา่ หากสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในปี 2559 ยังคงเป็ นเช่นเดียวกับปี 2558 ลูกค้าก็คงใช้งบโฆษณาในปี
2559 ไม่นอ้ ยกว่าปี 2558 อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั เองก็เร่ งแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และมีนโยบายขยาย
ธุรกิจโฆษณาไปยังช่องทางอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจ
นี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
14.1 ภาพรวมการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการโฆษณา โดยผลิตวัสดุโฆษณาและวางแผน
ซื้อสื่ อโฆษณาให้ลกู ค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องกําหนดจํานวนเงินของแต่ละกิจกรรมดังกล่าวให้กลุ่มบริ ษทั ไป
ดําเนินการงานโฆษณาในแต่ละคราว เมื่อรวมจํานวนเงินของทั้งสองกิจกรรมที่ลกู ค้ากําหนดให้กจ็ ะเรี ยกว่า
"งบโฆษณา" หรื อ "Advertising Budget หรื อ Billings" อย่างไรก็ดี รายได้ของธุรกิจโฆษณามิใช่งบโฆษณา
ทั้งหมด เนื่องจากรายได้ของธุรกิจโฆษณามี 2 ลักษณะดังนี้
1. รายได้จากการผลิตวัสดุโฆษณา รายได้ส่วนนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่
เป็ น "การรับจ้างทําของ" ดังนั้นการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จะเป็ นไปในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจรับจ้างทัว่ ไป คือ ต้องรับรู้รายได้ค่าบริ การตามจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า (Billings) และรับรู้
ต้นทุนบริ การแยกต่างหากจากรายได้ค่าบริ การ โดยรับรู้ตน้ ทุนตามจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในการผลิตวัสดุ
โฆษณา
2. รายได้จากการวางแผนและซื้อสื่ อโฆษณาให้ลกู ค้า รายได้ส่วนนี้จะสอดคล้องกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ที่เป็ น "นายหน้าตัวแทน" ดังนั้น การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จะแสดง
ด้วยยอดสุทธิของจํานวนเงินทั้งสิ้นที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า (Billings) หักด้วยจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บเป็ นค่าสื่ อ
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โฆษณา ทั้งนี้เพราะจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าในส่วนที่เป็ นค่าสื่ อโฆษณา ในทางบัญชีและกฎหมาย
ถือว่ามิใช่รายได้ แต่เป็ นการขอคืนเงินที่ธุรกิจโฆษณาทดรองจ่ายแทนลูกค้า
สําหรับภาพรวมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 จะแบ่งกล่าวเป็ น
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมหลักซึ่งเป็ นกิจกรรมโฆษณาให้ลกู ค้า ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เรี ยกเก็บ
เงินจากลูกค้า (Billings) เป็ นมูลค่าทั้งสิ้น 1,760.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 เป็ นมูลค่าทั้งสิ้น
1,662.6 ล้านบาท และ 2,119.1 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่ปี 2558 มีงบโฆษณา (Billings) เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 เป็ นจํานวน 97.5 ล้านบาท (5.9%) เนื่องจากลูกค้าซื้อสื่ อโฆษณาเพิ่มขึ้น 112.7 ล้านบาท (8.1%)
แต่ใช้งบผลิตวัสดุโฆษณาลดลง 15.2 ล้านบาท (5.5%) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากลูกค้าที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั และเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริ มาณเท่านั้น ส่วนด้านราคาของสื่ อต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงั คงเดิม
นอกจากนี้ ในปี 2558 ไม่มีการได้มาหรื อสูญเสี ยลูกค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ดี ทั้งปี 2558 และปี 2557 มีงบ
โฆษณาลดลงจากปี 2556 ค่อนข้างมาก เนื่องจากปลายปี 2556 บริ ษทั ย่อยสูญเสี ยลูกค้ารายใหญ่ไป 1 ราย
ผลจากการใช้งบโฆษณาของลูกค้าในปี 2556 ถึงปี 2558 ดังกล่าวข้างต้นทําให้ปี 2556 ถึงปี
2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้ค่าบริ การในการผลิตวัสดุโฆษณา และรายได้ค่านายหน้าตัวแทน ดังนี้
1.1 รายได้ค่าบริ การ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 207.8 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556
มีมูลค่าเท่ากับ 209.0 ล้านบาท และ 233.1 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าลดลงจากปี 2557
และปี 2556 เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ใช้งบในการผลิตวัสดุโฆษณาลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น
ต้นทุนบริ การ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 179.9 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า
เท่ากับ 177.8 ล้านบาท และ 179.3 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปี 2557 และ
ปี 2556 เล็กน้อย เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของพนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น
ส่วนต้นทุนบริ การอื่น ๆ จะผันแปรตามรายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การสุทธิ หมายถึงรายได้ค่าบริ การ หักด้วย ต้นทุนบริ การ ปี 2558 จะมีรายได้ค่า
บริ การสุทธิ 27.9 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 31.2 ล้านบาท และ 53.8 ล้านบาท
ตามลําดับ
1.2 รายได้ค่านายหน้า ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 161.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556
มีมูลค่า 132.9 ล้านบาท และ 149.3 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 และ
ปี 2556 เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ซื้อสื่ อโฆษณาเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยัง
ขายสื่ อโฆษณาให้ลกู ค้าภายนอกเพิ่มขึ้น
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รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา หมายถึง รายได้ค่าบริ การสุทธิ บวกด้วยรายได้ค่านายหน้า
ซึ่งปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 189.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 164.1 ล้านบาท
และ 203.1 ล้านบาท ตามลําดับ
2. กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่กิจกรรมทางด้านการบริ หารจัดการให้บริ ษทั ในเครื อและกิจกรรมการ
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
การฝากเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ รายได้ของกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
2.1 รายได้บริ หารงานจัดการ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี
2556 มีมูลค่าเท่ากับ 0.5 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557
และปี 2556 เนื่องจากปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่บริ หารจัดการให้แก่บริ ษทั รายใหม่อีก
แห่งหนึ่ง
2.2 ดอกเบี้ยรับ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 5.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า
เท่ากับ 6.3 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าลดลงจากปี 2557 และปี 2556
เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้บางส่วนที่กลุ่มบริ ษทั ถือไว้ครบกําหนดในปี 2558 รวมทั้งเงินฝากประจํา
โดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลง ส่วนอัตราดอกเบี้ยของเงินที่ฝากในปี 2558 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
2.3 รายได้เงินปันผล ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2.2 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มี
มูลค่าเท่ากับ 2.6 ล้านบาท และ 2.3 ล้านบาท ตามลําดับดังนั้นปี 2558 จึงมีมูลค่าน้อยกว่าปี 2557 แต่เท่ากับ
ปี 2556 ทั้งนี้เนื่องจากปี 2558 บริ ษทั ต่าง ๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อหุน้ สามัญไว้จ่ายเงินปันผลลดลงจากปี 2557
2.4 รายได้อื่น ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 5.8 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า
เท่ากับ 14.0 ล้านบาท และ 14.6 ล้านบาท ตามลําดับสาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าลดลงจากปี 2557 และปี 2556
เป็ นอย่างมาก ก็เพราะปี 2558 มีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนลดลงจากทั้ง 2 ปี เป็ นอย่างมาก กล่าวคือ ปี
2558 มีมูลค่าเท่ากับ 0.2 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 8.7 ล้านบาท และ 8.8 ล้าน
บาท ตามลําดับ
รวมรายได้จากกิจกรรมอื่น ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 15.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี
2556 มีมูลค่า 23.4 ล้านบาท และ 24.6 ล้านบาท ตามลําดับ
รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ หมายถึง รายได้จากกิจกรรมหลัก คือ รายได้จากกิจกรรมโฆษณา
บวกด้วยรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นประจํา ซึ่งปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 204.1 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 187.5 ล้านบาท และ 227.7 ล้านบาท ตามลําดับ
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รายการต่อไปนี้จะเป็ นการสรุ ปค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 59.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มี
มูลค่าเท่ากับ 48.9 ล้านบาท และ 51.3 ล้านบาท สาเหตุที่ปี 2558 มี มูลค่าสูงกว่าปี 2557 และปี 2556 เนื่อง
จากมีการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของพนักงานในแผนกจัดซื้อสื่ อโฆษณาและแผนกบริ การลูกค้า
เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ปี 2558 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินที่ขาย) มีมูลค่าเท่ากับ
82.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 82.3 ล้านบาท และ 79.2 ล้านบาท ตามลําดับ
สาเหตุที่ปี 2558 มีมูลค่าสูงกว่าปี 2557 และปี 2556 ก็จะเป็ นทํานองเดียวกับค่าใช้จ่ายในการขาย คือ มีการ
ปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของพนักงานในแผนกต่าง ๆ แต่มีการตัดค่าใช้จ่ายระหว่างกันของบริ ษทั
ปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของพนักงานในแผนกต่าง ๆ แต่มีการตัดค่าใช้จ่ายระหว่างกันของบริ ษทั
ในเครื อออกส่วนหนึ่ง
กําไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ หมายถึง รายได้จากกิจกรรมปกติ หักด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หาร ซึ่งปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 62.6 ล้านบาท ในขณที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่า 56.4 ล้าน
บาท และ 97.1 ล้านบาท ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ทั้ง 3 ปี มีอตั ราภาษีเงินได้เท่ากันคือ 20% แต่มีการปรับจํานวนกําไรจาก
กิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้เล็กน้อยทั้ง 3 ปี เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายในประมวลรัษฎากร ดังนั้นปี
2558 จึงมีมูลค่าเท่ากับ 12.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 11.3 ล้านบาท และ 19.6
ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 50.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556
มีมูลค่า 45.1 ล้านบาท และ 77.5 ล้านบาท ตามลําดับ
3. กิจกรรมที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจํา ได้แก่ การขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนปี 2558
บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ขายที่ดินผืนหนึ่งในซอยสุขมุ วิท 62 ถนนสุขมุ วิท ให้บริ ษทั
การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จํากัด ในราคา 250.3 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริ ษทั ฯ ซื้อมาในราคา 90.0 ล้านบาท
จึงมีกาํ ไรจากการขายที่ดิน 160.3 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ ถือหุน้ สามัญในบริ ษทั การแพทย์ฯ ร้อยละ
35.41 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การแพทย์ฯ ซึ่งในการจัดทํางบการเงินรวมต้องตัดรายการระหว่างกัน
ตามอัตราร้อยละที่ถือหุน้ สามัญระหว่างกัน ดังนั้น ในการจัดทํางบการเงินรวมจะรับรู้กาํ ไรจากการขายที่ดิน
เพียงร้อยละ 64.59 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 103.5 ล้านบาท นอกจากนี้มีค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินจํานวน
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8.2 ล้านบาท และต้องเสี ยภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรจากการขายที่ดินทั้งหมดคือ 160.3 ล้านบาท เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ในงบการเงินรวมจะแสดงมูลค่ากําไรจากการขายที่ดินเท่ากับ 64.9 ล้านบาท ซึ่งคํานวณได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
กําไรจากการขายที่ดินตามเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
103.5
หัก ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน
(8.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (160.3-8.2) x20%
(30.4)
กําไรจากการขายที่ดินสุทธิ

64.9

4. กิจกรรมการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ผลจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ก็คือ ส่วนแบ่งกําไร(ขาด
ทุน) จากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย ซึ่งปี 2558 เป็ นกําไร 1.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 ก็
เป็ นกําไรเท่ากับ 1.1 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด เมื่อรวมทุกกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปี 2558 มีกาํ ไรสุทธิ 116.5 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีกาํ ไรสุทธิ 46.2 ล้านบาท และ 77.8 ล้านบาท ตามลําดับ
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไปนี้เป็ นรายการที่แสดงในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
1. ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ปี 2558 เป็ นขาดทุน 12.5 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 ก็เป็ นขาดทุน 4.0 ล้านบาท และ 7.7 ล้านบาท ตามลําดับ การที่ปี 2558 มีผล
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 และปี 2556 ก็เพราะ ณ วันสิ้นปี 2558 มูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็ นราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ ยังคงถืออยูโ่ ดยรวมลดลงจากราคาซื้อค่อนข้างมาก
2. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ปี 2558 เป็ นขาดทุน 0.05 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2557 เป็ นกําไร 0.02 ล้านบาท และปี 2556 ไม่มีผลต่างซึ่งถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
3. ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ปี 2558 เป็ นกําไร 0.01 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 เป็ นกําไร 2.8 ล้านบาท และปี 2556 ไม่มี
ผลต่าง เนื่องจากยังไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนี้
เมื่อรวม 3 รายการดังกล่าวข้างต้น และคํานึงเรื่ องผลกระทบทางภาษีเงินได้แล้วปี 2558 มีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ เท่ากับ 10.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556
มีผลขาดทุนฯ เท่ากับ 0.9 ล้านบาท และ 6.2 ล้านบาท ตามลําดับ
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กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ หมายถึง กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
บวก(หัก) ด้วย กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้ ดังนั้นปี 2558 มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จรวมสุทธิ
106.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีกาํ ไรฯ 45.3 ล้านบาท และ 71.6 ล้านบาท ตามลําดับ
สรุ ป ผลการดําเนินงานในปี 2558 ดีกว่าปี 2557 เพราะไม่วา่ การใช้งบโฆษณาของลูกค้า หรื อ รายได้จาก
กิจกรรมโฆษณาซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักปี 2558 จะมากกว่าปี 2557 แม้วา่ รายได้อื่น ๆ โดยรวมของปี 2558
จะน้อยกว่าปี 2557 อันเนื่องมาจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็ นอย่างมาก
แต่เมื่อหักกลบชดเชยกันแล้ว ปี 2558 ยังมีรายได้จากกิจกรรมปกติมากกว่าปี 2557 และเมื่อหักค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริ หารของแต่ละปี ก็ปรากฏว่าปี 2558 มีกาํ ไรจากกิจกรรมปกติท้ งั ก่อนและหลังภาษีเงินได้
มากกว่าปี 2557 นอกจากนี้ปี 2558 มีกาํ ไรจากการขายที่ดินอีกส่วนหนึ่ง จึงทําให้ปี 2558 มีกาํ ไรสุทธิมาก
กว่าปี 2557 เป็ นอย่างมาก(2.5 เท่า) อนึ่ง แม้วา่ ปี 2558 จะมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายมาก
กว่าปี 2557 ค่อนข้างมาก แต่กย็ งั ไม่ใช่ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ ง เพราะบริ ษทั ฯ ยัไม่ได้ขายเงินลงทุนออกไป ซึ่ง
ในปี ต่อไปอาจขาดทุนลดลง หรื อกลายเป็ นกําไรก็ได้ แม้กระนั้นก็ดีปี 2558 ก็ยงั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จน้อยกว่าปี
2557 เล็กน้อย (ถ้าปี 2558 ไม่รวมกําไรจากการขายที่ดิน) ส่วนผลการดําเนินงานปี 2556 ไม่ได้นาํ มาเปรี ยบ
เทียบในที่น้ ี เพราะปี 2556 ยังไม่ได้สูญเสี ยลูกค้ารายใหญ่อย่างเต็มที่ยอ่ มต้องมีผลการดําเนินงานดีกว่าปี
2558 และปี 2557
อนึ่ง งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอาจแสดงได้อีกรู ปแบบหนึ่ง โดยแยกแสดงรายได้ตามลักษณะ
ของกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

1. รายได้ค่าบริ การ
2. หัก ต้นทุนบริ การ
3. รายได้ค่าบริ การ(สุทธิ)
4. รายได้ค่านายหน้า
5. รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา
6. รายได้บริ หารงานจัดการ
7. ดอกเบี้ยรับ

บมจ.ประกิตและบริ ษทั ในเครื อ
2558
2557
2556
207.77
209.00
233.09
(179.85)
(177.79) (179.26)
27.92
31.21
53.83
161.04
132.92
149.26
188.96
164.13
203.09
2.02
0.52
0.22
5.16
6.25
7.48

8. เงินปั นผลรับ(ทัว่ ไป)

2.17

2.64

2.26

9. รายได้อื่น ๆ (หุน้ และกองทุน)

0.22

8.69

8.80
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

9.1. รายได้อื่น ๆ
10. รวมรายได้จากกิจกรรมอื่น
11. รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ
12. หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
13. หัก ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
14. กําไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้
15. หัก ภาษีเงินได้
16. กําไรจากกิจกรรมปกติหลังหักภาษี
17. รายได้จากการขายที่ดิน
18. ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากบริ ษทั ร่ วม
19. กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
20. กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น :
21. ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
22. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
23. ผลกําไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร
24. รวมกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
25. หัก ภาษีเงินได้ของกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
26. กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิ
27. กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

บมจ.ประกิตและบริ ษทั ในเครื อ
2558
2557
2556
5.55
5.30
5.82
15.12
23.40
24.58
204.08
187.53
227.67
(59.00)
(48.87) (51.31)
(82.53)
(82.29) (79.24)
62.55
56.37
97.12
(12.42)
(11.30) (19.61)
50.13
45.07
77.51
64.87
0.00
0.00
1.49
1.12
0.27
116.49
46.19
77.78
(12.54)
(0.05)
0.01
(12.58)
2.50
(10.08)
106.41

(3.99)
0.02
2.80
(1.17)
0.24
(0.93)
45.26

อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วดั ผลการดําเนินงาน
อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วดั ผลการดําเนินงานมีดงั นี้
1. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนที่ใช้วดั ความสามารถในการทํากําไรมีดงั ต่อไปนี้
ปี 2558
ปี 2557
หน่วย
อัตรากําไรขั้นต้น(รายได้ค่าบริ การ)
(%)
13.43
14.94
อัตรากําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ
(%)
2.85
2.71
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
6.62
2.78
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(%)
14.55
5.68
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(7.69)
0.00
0.00
(7.69)
1.54
(6.15)
71.63

ปี 2556
23.09
3.67
3.67
9.15

1.

2.

3.
4.

จากตารางข้างต้น สรุ ปได้ดงั นี้
อัตรากําไรขั้นต้น ปี 2558 ตํ่ากว่าปี 2557 เล็กน้อย แต่ท้ งั ปี 2558 และปี 2557 ตํ่ากว่าปี 2556 เป็ นอย่าง
มาก ทั้งนี้เพราะปี 2556 ได้รับค่าบริ การจากลูกค้ารายใหญ่ที่สูญเสี ยไปในปลายปี 2556 เป็ นประจําทุก
เดือน ในจํานวนที่ตกลงกันโดยไม่มีตน้ ทุน
อัตรากําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ ปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เล็กน้อย แต่ท้ งั ปี 2558 และปี 2557 ตํ่ากว่า
ปี 2556 ทั้งนี้กม็ ีสาเหตุเช่นเดียวกับอัตรากําไรขั้นต้น นอกจากนี้ปี 2558 และปี 2557 มีค่าใช้จ่าย
บุคลากรซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีงบโฆษณา (Billings) ลดลงจากการสูญเสี ยลูกค้า
รายใหญ่ 1 ราย
อัตรากําไรสุทธิ ปี 2558 สูงกว่าปี 2557 และปี 2556 เนื่องจากปี 2558 มีกาํ ไรจากการขายที่ดินดังที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ปี 2558 สูงกว่าปี 2557 และปี 2556 ทั้งนี้เพราะมีสาเหตุเช่นเดียวกับอัตรา
กําไรสุทธิ อนึ่ง ถ้าปี 2558 ไม่รวมกําไรจากการขายที่ดิน ปี 2558 จะมีอตั ราส่วนนี้เท่ากับ 6.45% ซึ่ง
ก็ยงั สูงกว่าปี 2557 แม้วา่ จะตํ่ากว่าปี 2556 ด้วยสาเหตุที่ช้ ีแจงแล้วข้างต้น

2. อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
หน่วย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(%)

ปี 2558
10.29

ปี 2557
4.08

ปี 2556
6.44

ปี 2558 มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์สูงกว่าปี 2557 และปี 2556 โดยมีสาเหตุเช่นเดียวกับ
อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ อนึ่งถ้าปี 2558 ไม่รวมกําไรจากการขายที่ดิน ปี 2558 จะมี
อัตราส่วนนี้เท่ากับ 4.56% ซึ่งก็ยงั สูงกว่าปี 2557 แม้วา่ จะตํ่ากว่าปี 2556 ด้วยสาเหตุที่ช้ ีแจงแล้วข้างต้น
3. อัตราการเติบโต
ปี 2558
ปี 2557 ปี 2556
หน่วย
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)

หน้า 58

ปี 2558 รายได้จากกิจกรรมปกติมีอตั ราการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน จึงทําให้ปี 2558 กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ และกําไรสุทธิมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น ในขณะ
ที่ปี 2557 และปี 2556 จะเป็ นไปในลักษณะตรงกันข้ามคือ ปี 2557 รายได้จากกิจกรรมปกติมีอตั ราเติบโต
ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายดําเนินงานมีอตั ราเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนปี 2556 รายได้จากกิจกรรมปกติมีอตั ราการเติบ
โตลดลงมากกว่า อัตราการเติบโตลดลงของค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ดังนั้น กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติและ
กําไรสุทธิของปี 2557 และปี 2556 จึงมีอตั ราการเติบโตลดลง
สรุ ป ผลการดําเนินงานของปี 2558 ดีกว่าปี 2557 ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
สําหรับปี 2556 มีปัจจัยที่ลกู ค้ารายใหญ่ที่สูญเสี ยไปยังอยูจ่ นถึงปลายปี ดังนั้นจึงไม่อาจสรุ ปได้วา่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2556 แล้วจะเป็ นเช่นไร อย่างไรก็ดีปี 2558 รายการต่าง ๆ มีอตั ราการ
เติบโตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2556 มีอตั ราการเติบโตลดลงทุกรายการ
14.2 ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
772.09
656.11 770.36
426.00
409.27 428.32
1,198.09
1,065.38 1,198.68

จากตารางข้างต้นสรุ ปได้ดงั นี้ :
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั สิ้น 1,198.09 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ท้ งั สิ้น 1,065.38 ล้านบาท และ
1,198.68 ล้านบาท ตามลําดับ
2. ปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์จากปี 2557 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
(4.67)
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
1.63
เงินฝากประจําลดลง
(1.00)
เงินลงทุนชัว่ คราวอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
67.19
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น
8.00
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานลดลง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
51.72
(6.89)
2.00
95.10
(2.80)
(0.17)
(90.00)
1.11
0.02
2.32
9.15
132.71

การเปลี่ยนแปลงข้างต้นสรุ ปได้ดงั นี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 4.67 ล้านบาท เนื่องจากใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
44.72 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 83.39 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 43.36 ล้าน
บาท และได้มาจากแหล่งอื่น 0.02 ล้านบาท
2. สิ นทรัพย์ที่ลดลงมากมีดงั นี้ :
2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สาเหตุของการลดลงได้กล่าวไว้ในข้อ 1 แล้ว
2.2 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สาเหตุของการลดลงก็คือ บริ ษทั ขายที่ดินในซอยสุขมุ วิท 62
ถนนสุขมุ วิท กรุ งเทพฯ ให้กบั บริ ษทั การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จํากัด ในราคา 250.3 ล้านบาท
โดยซื้อมาในราคา 90.0 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีกาํ ไร 160.3 ล้านบาท
2.3 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น สาเหตุของการลดลงก็คือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีถกู หัก ณ ที่จ่ายน้อยกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมากมีดงั นี้ :
3.1 เงินลงทุนชัว่ คราว สาเหตุของการเพิ่มขึ้นก็คือ บริ ษทั ซื้อตราสารทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่าที่ขายออกไป
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3.2 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี สาเหตุของการเพิ่มขึ้นก็จะเป็ นเช่นเดียวกับข้อ 3.1
คือ ซื้อตราสารหนี้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี มากกว่าที่ขายออกไป
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สาเหตุของการเพิ่มขึ้นก็คือ ลูกค้าซื้อสื่ อโฆษณามากขึ้น ส่วน
ลูกหนี้อื่นๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
3.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย สาเหตุของการเพิ่มขึ้นก็คือ บริ ษทั ซื้อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จํากัด จํานวน 3.0 ล้านหุน้ หรื อ 300 ล้านบาท คิดเป็ น 35.41%
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริ ษทั จ่ายเงินค่าหุน้ ในปี 2558 จํานวน
150.38 ล้านบาท นอกจากนี้มีเงินลงทุนในบริ ษทั ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.42 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด 16.80
ล้านบาท แต่ในการจัดทํางบการเงินรวม เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมต่าง ๆ ดังกล่าวต้องแสดง
ด้วยวิธีส่วนได้เสี ย ซึ่งมูลค่ารวมตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 115.11
ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ารวมตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 20.01
ล้านบาท ดังนั้นมูลค่ารวมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จึงเพิ่มขึ้น 95.10 ล้านบาท
4. สิ นทรัพย์อื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
3. คุณภาพของสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. ลูกค้าส่วนใหญ่ชาํ ระหนี้ตามกําหนด ปี 2558 มีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 55 วัน ซึ่งเร็ วกว่าปี 2557
และปี 2556 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 14.5 ล้านบาท
ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคต
ของลูกค้า
2. เงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาว มีท้ งั เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในตรา
สารหนี้และตราสารทุน มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของเงินลงทุนต่าง ๆ มีท้ งั สูงขึ้นและ
ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมประมาณ 29.7
ล้านบาท ซึ่งในขณะที่ ซึ่งในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นฯ
ประมาณ 19.6 ล้านบาท และ 16.4 ล้านบาท ตามลําดับ
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าที่จะ
ได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
331.3
258.29 300.28
33.16
36.51
39.50
364.46
294.80 339.78

จากตารางสรุ ปได้ดงั นี้ :
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 364.46 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 294.80 ล้านบาท และ
339.78 ล้านบาท ตามลําดับ
2. ปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินจากปี 2557 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
39.27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
26.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
7.58
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง
(2.26)
สิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง
(1.08)
รวม

1.
2.
3.
4.

69.66

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินต่าง ๆ เป็ นดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าสัง่ ให้ซ้ือสื่ อโฆษณาในปี 2558 มากกว่าปี 2557
จึงทําให้ปี 2558 มีเจ้าหนี้ค่าสื่ อโฆษณามากกว่าปี 2557 ส่วนเจ้าหนี้อื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากปี 2558 มีกาํ ไรจากการขายที่ดิน 160.3 ล้านบาท และ
มีกาํ ไรจากกิจกรรมปกติเพิม่ ขึ้นจากปี 2557 เล็กน้อย
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2558 มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนําส่งกรมสรรพากร
มากกว่าปี 2557
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง เนื่องจากปี 2558 มีการปรับรายการนี้ลดลงจากที่เคย
ประมาณการไว้ในปี 2557 ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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5. สิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง เนื่องจากทุก ๆ ปี จะมีการโอนรายการนี้ไปเป็ นรายได้ตลอดระยะเวลา 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
จากตารางสรุ ปได้ดงั นี้ :
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของเจ้าของ 833.63 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของเจ้าของ 770.58 ล้านบาท และ
858.90 ล้านบาท ตามลําดับ
2. ปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของจากปี 2557 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
106.41
จ่ายเงินปันผล
(43.36)
รวม

63.05

อนึ่ง อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลต่อหุน้ และอัตราการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน
สรุ ปได้ดงั นี้
1. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
0.44
0.38
0.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า) ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%) ยังไม่ประกาศจ่าย 93.63
77.13
จากตารางการคํานวณข้างต้น ปี 2558 มีอตั ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้เคียงกับปี
2557 และปี 2556 เนื่องจากปี 2558 มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2556
ซึ่งทั้ง 3 ปี มีความเสี่ ยงทางการเงินน้อย เนื่องจากมีหนี้สินรวมน้อยกว่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ มาก นอกจากนี้ท้ งั
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3 ปี ไม่มีเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในเรื่ องดอกเบี้ยจ่าย ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ปี 2558 ยังไม่ประกาศจ่ายแต่ปี 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปี 2556
2. ข้อมูลต่อหุน้
หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
(บาท)
15.36
14.19
14.29
กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุน้
(บาท)
0.92
0.83
1.29
กําไรสุทธิต่อหุน้
(บาท)
2.15
0.85
1.30
เงินปันผลต่อหุน้
(บาท) ยังไม่ประกาศจ่าย 0.80
1.00
จากตารางการคํานวณข้างต้น ปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลต่อหุน้ สูงกว่าปี 2557 และปี 2556
เนื่องจากปี 2558 มีกาํ ไรจากการขายที่ดินดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงส่งผลให้มีกาํ ไรสุทธิมากกว่าปี 2557
และปี 2556 และทําให้ ณ วันสิ้นปี 2558 มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ และกําไรสุทธิต่อหุน้ สูงกว่า ณ วันสิ้นปี
2557 และ ณ วันสิ้นปี 2556 ส่วนเงินปันผลต่อหุน้ ปี 2558 ยังไม่ประกาศจ่าย แต่ปี 2557 มีเงินปันผลต่อหุน้
น้อยกว่าปี 2556 เล็กน้อย
3. อัตราการเติบโต
หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
สิ นทรัพย์รวม
(%)
12.46
(11.12) (1.54)
หนี้สินรวม
(%)
23.63
(13.24) (9.04)
จากตารางการคํานวณข้างต้น ปี 2558 มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในขณะที่ปี 2557 และปี 2556 มีอตั ราการเติบโตลดลงทั้งทางด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน ทั้งนี้เนื่องจากปี 2558
ลูกค้าใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จึงทําให้มีท้ งั ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2557
และปี 2556 ลูกค้าใช้งบโฆษณาลดลงจากปี ก่อน จึงมีผลทําให้ลกู หนี้การค้าและเจ้าหนี้ลดลงจากปี ก่อนเช่น
กัน นอกจากนี้ในปี 2558 มีเงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้นจากปี 2557 ค่อนข้างมาก ดังนั้นปี 2558 จึงมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ค่อนข้างมาก ส่วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทางด้านหนี้
สิ น นอกจากจะมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมากยังมีภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน เนื่องจากปี 2558 มีกาํ ไร
จากการขายที่ดิน จึงต้องเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 หลายเท่า ดังนั้นอัตราการเติบโตของหนี้สินจึงมาก
กว่าสิ นทรัพย์
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สรุ ป บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานะการเงินมัน่ คง เนื่องจากทั้ง 3 ปี มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตํ่า
มาก หรื อมีหนี้สินไม่ถึง 50% ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่มีเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จึงไม่มีภาระในเรื่ องการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิมาโดยตลอด แม้วา่ จะ
มีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในบางปี ก็ยงั คงมีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จทุกปี ดังนั้นส่วนของผูถ้ ือหุน้ จึง
เพิ่มขึ้นทุกปี เว้นแต่ปี 2557 มีการซื้อหุน้ ทุนคืนบางส่วนเป็ นเหตุให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงไปบ้าง แต่กไ็ ด้รับ
การชดเชยจากกําไรจากการขายที่ดินในปี 2558 ด้วยเหตุน้ ี มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ จึงสูงขึ้นตามลําดับ ยกเว้น
ปี 2557 ที่มีการซื้อหุน้ ทุนคืนบางส่วนเท่านั้น
14.3 สภาพคล่อง
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด

หน่วย 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
(เท่า)
2.33
2.54
2.57
(เท่า)
2.24
2.42
2.39
(เท่า)
0.15
0.05
0.47
(เท่า)
6.59
6.03
5.98
(วัน)
55
60
60
(เท่า)
8.41
8.18
9.08
(วัน)
43
44
40
(วัน)
12
16
20

สรุ ป ปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2556 เนื่องจากปี 2558 มีอตั ราส่วนทาง
การเงินต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการวัดสภาพคล่องได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ระยะเวลาชําระหนี้ และวงจรเงินสดใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2556 ซึ่งทั้ง 3 ปี ถือว่ามี
สภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์หมุนเวียนเร็ ว มากกว่าหนี้สินหมุน
เวียน 2 เท่ากว่า ซึ่งน่าจะเป็ นปริ มาณที่เพียงพอต่อการใช้ชาํ ระหนี้สินหมุนเวียนได้ท้ งั หมด รวมทั้งน่าจะ
ชําระหนี้สินหมุนเวียนในอนาคตได้ทนั ตามกําหนด เพราะมีสินทรัพย์สภาพคล่องค่อนข้างมาก เมื่อเปรี ยบ
เทียบกับหนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งมีวงจรเงินสดในปี 2558 เพียง 12 วันเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้วา่ บริ ษทั ฯ มี
ความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่
เป็ นสาระสํ า คัญ ทั้ง ของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยอย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดัง กล่ า ว และบริ ษ ทั ได้แ จ้งข้อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญของระบบการควบคุ มภายใน รวมทั้ง การ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิ กุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิ กุล กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

………………………………

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร

รองประธานกรรมการบริ หาร ………………………………

3. นายอนุชา วิริยะชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ

4. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง

กรรมการ

………………………………

5. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

กรรมการ

………………………………

ชื่อ

ตําแหน่ง

………………………………

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน …………………….
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รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
1. รายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุม

ชื่อ-สกุล
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการบริ หารและ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

อายุ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

77 ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
%
8.17% ของหุน้
ที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมด

2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
71 ปริ ญญาตรี
0.12% ของหุน้
รองประธานกรรมการบริ หาร
สาขาประชาที่มีสิทธิ ออก
และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
สัมพันธ์และ
เสี ยงทั้งหมด
ลงนามผูกพันบริ ษทั
โฆษณา
ไมอามี่เดคจูเนียร์
คอลเลจ ไมอามี่
สหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ชื่อหน่วยงาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
บิดา นายอภิรักษ์ 2529-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
อภิสารธนรักษ์
กรรมการ
บจก. ประกิต แอนด์
กรรมการผูม้ ี
แอสโซซิ เอทส์
อํานาจลงนาม
บจก.ประกิต แอดเวอร์ผูกพันบริ ษทั
ไทซิ่ ง
กรรมการ
บจก. ห้องอัดเสี ยงทอง
บจก. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
บจก. อิมแพควีดีโอ
โพรดักชัน่
2521-2529 ประธาน
บจก. ประกิต แอนด์
กรรมการ
แอสโซซิ เอทส์
2517-2521 ผูบ้ ริ หาร
บจก. ดีทแฮล์มโฆษณา
ด้านการเงิน
และสื่ อโฆษณา
2507-2516 ผูอ้ าํ นวยการ
บจก. ดีทแฮล์ม
ฝ่ ายสื่ อโฆษณา
ไม่มี
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2529-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ ง
บจก. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
2520-2529 รองประธาน
บจก. ประกิต แอนด์
กรรมการ
แอสโซซิ เอทส์
2517-2520 ผูจ้ ดั การ
Warner-Lambert
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์
(Thailand) Co.,Ltd.
2515-2517 ผูจ้ ดั การ
Bristol Myers
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์
(Thailand) Co.,Ltd.

ชื่อ-สกุล
3. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

4. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
กรรมการ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี
สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
อายุ
หุน้ ในบริ ษทั ทางครอบครัว
ชื่อหน่วยงาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
%
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
68 ปริ ญญาตรี
0.19% ของหุน้
ไม่มี
ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
บริ หารธุ รกิจ
ที่มีสิทธิ ออก
2529-2550 กรรมการ
บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
ผูจ้ ดั การ
วิทยาลัยโอไฮโฮ เสี ยงทั้งหมด
คริ สเตียน
2523-2527 รองกรรมการ
บจก. ลินตาส
สหรัฐอเมริ กา
ผูจ้ ดั การ
หลักสูตร
นักบริ หาร
2518-2523 ผูอ้ าํ นวยการ
บจก. เฟดเดอร์ส
การตลาด
ฝ่ ายการตลาด
มหาวิทยาลัย
โลซาน
2513-2518 เจ้าหน้าที่
บจก. ดีทแฮล์ม
สวิสเซอร์แลนด์
การตลาด
ฝ่ ายการตลาด
คุณวุฒิทาง
การศึกษา

67 มัธยมศึกษา ปี ที่ 3

-

ไม่มี

ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์

โรงเรี ยนวัดรางบัว
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2529-2544 กรรมการ
รองผูจ้ ดั การ

บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์

2521-2529 กรรมการ
รองผูจ้ ดั การ

บจก. ประกิต แอนด์
แอสโซซิ เอทส์

2511-2521 พนักงานฝ่ ายศิลป์

บจก. ดีทแฮล์ม

2508-2511 พนักงานฝ่ ายศิลป์

Loxley (Thaildand)
Co.,Ltd.

ชื่อ-สกุล
5. นายโสมนัส ณ บางช้าง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

6. ดร.พิชยั จรรย์ศุภริ นทร์
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

อายุ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

67 ปริ ญญาโท
บริ หารธุ รกิจ
Southeastern
Oklahoma
State University

72 ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of
the Philippines
ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
University of
the Philippines

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี
สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุน้ ในบริ ษทั ทางครอบครัว
ชื่อหน่วยงาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
%
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ไม่มี
2542-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
กรรมการตรวจสอบ

-

ไม่มี

2542-2545 ที่ปรึ กษาทางบัญชี
และการเงิน

บจก. ธรณี พิพฒั น์

2531-2542 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์

2522-2531 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร

บจก. ดีทแฮล์มโฆษณา

2518-2521 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน

บรรษัท เงินทุน
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

2516-2517 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน

องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษากิติมศักดิ์

2508-2546 คณบดี
รองอธิ การบดี
ประธาน

กรรมการ
และเลขานุการ
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บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
สมาคมเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ ายวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมสาธิ ต

ชื่อ-สกุล
7. ดร.มนูญ พาหิระ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี
สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
อายุ
หุน้ ในบริ ษทั ทางครอบครัว
ชื่อหน่วยงาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
%
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
77 ปริ ญญาตรี สาขา
ไม่มี
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและ บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
เศรษฐศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ สํานักงานปราบปราม
ธรรมศาสตร์
ฝ่ ายมาตรการ
การทุจริ ตแห่งชาติ
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
2547-ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาอธิ การบดี มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระและ บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
แห่ งชาติฟิลิปปิ นส์
กรรมการตรวจสอบ
ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
2544-2547 อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัย
ฮาวาย
2542-2544 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิทาง
การศึกษา

8. น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิ กุล
57 ปริ ญญาตรี
0.81%ของหุน้
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ
บัญชีบณ
ั ฑิต
ที่มีสิทธิ ออก
การเงิน เลขานุการบริ ษทั
มหาวิทยาลัย
เสี ยง
และเลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมศาสตร์
ตรวจสอบ
ปริ ญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ไม่มี
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2542-ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
และการเงิน
2539-2542 ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์

2537-2539 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บจก. แมกนัส เคอร์วิส
แอนด์ เคิร์ล เอฟซี บี

2531-2537 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บจก. จีเอส ไอ ทราเวิล

2524-2530 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชี

บมจ. ไว้ทก์ รุ๊ ป

ชื่อ-สกุล
9. นางสิ ริอร เชิญพิพฒั น์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
สื่ อโฆษณา

อายุ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

52 ปริ ญญาตรี
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

10. นางจารุ วรรณ กัลยาณมิตร 61 ปริ ญญาตรี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บริ การธุ รกิจ
ทรัพยากรบุคคล
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี
สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุน้ ในบริ ษทั ทางครอบครัว
ชื่อหน่วยงาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
%
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ไม่มี
2536-ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการ
บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์
ฝ่ ายสื่ อโฆษณา

-

ไม่มี

2533-2536 ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายสื่ อโฆษณา

บจก. ประกิต แอนด์
เอฟซี บี

2530-2533 พนักงานวางแผน
สื่ อโฆษณา

บจก. ประกิต แอนด์
เอฟซี บี

2536-ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2523-2536 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
และธุ รกิจ
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บมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์

บจก. แพน เอเชีย

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
3. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
4. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
5. นายโสมนัส ณ บางช้าง
6. ดร.พิชยั จรรย์ศุภริ นทร์
7. ดร.มนูญ พาหิระ
8. นายอนุชา วิริยะชัย
9. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์
10. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล
11. นางสิริอร เชิญพิพฒั น์
12. นางจารุ วรรณ กัลยาณมิตร

ปี 2557
กรรมการ
4,899,900.00
23,000.00
363,000.00
69,800.00
2,552,993.00
684,200.00
-

คู่สมรส
500,000.00
55,000.00
112,000.00
2,600.00
-

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี
(500,000.00)
(9,000.00)
(363,000.00)
(69,800.00)
(2,600.00)
55,800.00
(200,000.00)
-

ปี 2558
รวม
4,899,900.00
69,000.00
112,000.00
2,608,793.00
484,200.00
-

คิดเป็ น
ร้อยละ
8.17
0.12
0.19
4.35
0.81
-

ปี 2558
กรรมการ
4,899,900.00
23,000.00
2,608,793.00
484,200.00
-

คู่สมรส
46,000.00
112,000.00
-

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม

บริ ษทั
ประกิต โฮลดิ้งส์

บริ ษทั ย่อย
PRAKIT/FCB

ประกิต

มาร์ เก็ตติ้ง ไดร์ ว

Prakit Advertising

(CAMBODIA) แอดเวอร์ ไทซิ่ง เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) Co.,Ltd.(Myanmar)

นายประกิต อภิสารธนรักษ์

B, A, C

นายพิศาล ประหัษฎางกูร

B, C

นายปรี ชา เชาวโชติช่วง

C

นายโสมนัส ณ บางช้าง

F, G

ดร. พิชยั จรรย์ศุภริ นทร์

F,G

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิ กุล

B

B

นายอนุ ชา วิริยะชัย

B,D

B,C,H

B,C

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

B,C

B,C,D

B,C

นายวิเชียร นาคอินทนนท์

C

นางจารุ วรรณ จันทรพิทกั ษ์

B

นางสิ ริอร เชิญพิพฒั น์

B

ดร. มนูญ พาหิ ระ

A, C

A, C

C

C

C

บริ ษทั ร่ วม
ไดเร็ คท์ แบงค์คอกไรเตอร์ ห้องอัด
เรสพ็อนซ์ แอนด์พาร์ ทเนอร์ ส เสี ยงทอง
-

-

A, C

บริ ษทั อื่น ๆ
อิมแพค วีดีโอ ประกิต แอนด์ 62 กราฟฟิ ก
โพรดักชัน่ แอสโซซิ เอทส์ แอนด์ รี ทชั
A, C

ดับเบิ้ลพี
มาร์ เก็ตติ้งฯ

A, C

C
A,C

C

C

B, C

C

C

C
B, C

B

C

F, G
A = ประธานกรรมการ

B = ผูบ้ ริ หาร

C=กรรมการ

D=กรรมการผูจ้ ดั การ

F = กรรมการตรวจสอบ

G = กรรมการอิสระ

H=ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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E = ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
-ไม่มี-

