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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
  
 บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)   ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก    บริษทั ประกิต แอนด ์
เอฟซีบี จาํกดั (มหาชน) และเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจจากการทาํธุรกิจโฆษณาแบบครบวงจรเป็น 
 

1. ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน  
2. ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ใหค้าํแนะนาํปรึกษาและบริการ งานบญัชีและการเงิน

และใหบ้ริการงานอ่ืน ๆ แก่บริษทัในกลุ่มและบริษทัอ่ืน 
3. วางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท 

 
สาํหรับการประกอบธุรกิจของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 

 1.  วางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณาและเป็นนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท 
 2.  รับจา้งผลิตงานโฆษณา ซ่ึงประกอบดว้ย 

- การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
- การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุ
- การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออ่ืน ๆ  
- บริการออกแบบเวบไซดแ์ละโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 

        3. ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสมัพนัธ์และงานโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
      
 1.1 นโยบายในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

1. สร้างผลงานท่ีดีให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ประสบความสาํเร็จ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ทางธุรกิจท่ีตั้งไว ้

2. สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่งเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุ้นและ
พนกังาน 

3. พฒันาความสามารถของพนกังาน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน สร้างความผกูพนัระหว่าง
พนกังานและองคก์ร 

4. บริษทัมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ทั้งกบัคู่คา้และคู่แข่ง 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
 
บริษทัเร่ิมตน้ธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นบริษทัโฆษณา ในช่ือ “บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิ

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

ในปี 2542 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก บริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี จาํกดั (มหาชน) เป็น 
บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และเปล่ียนธุรกิจเป็นประกอบกิจการการลงทุน และเป็น
นายหนา้ตวัแทนดา้นส่ือโฆษณา ส่วนการรับจา้งผลิตงานโฆษณานั้นไดโ้อนไปยงับริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั 
เอฟซีบี เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั เน่ืองจากการร่วมทุนของ FCB และ DRAFT ทัว่โลก 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 
 
 
 
 
 

99.993%  99.965%         49%       80%  
 

                            
           
 

 
 
 
 
 
 
 

Prakit Holdings Public Co.,Ltd. 

Draftfcb 

(Thailand) 

Marketing Drive 

Worldwide 

(Thailand) 

Direct Response 

(Thailand) 

Prakit/FCB 

(Cambodia) Ltd. 

Vietnam 

Representative office 
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นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
 
ธุรกิจโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงและการพฒันาทางการส่ือสารมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใหบ้ริการลูกคา้จึงตอ้งการผูช้าํนาญการเฉพาะดา้น เพือ่ใหลู้กคา้ได้
ประโยชน์สูงสุดในทุกดา้น บริษทัจึงมีนโยบายแบ่งการดาํเนินงานตามประเภทของงาน และตามความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นของบุคลากรของบริษทัในกลุ่ม 

1. การวางแผนกลยทุธดา้นส่ือโฆษณาและนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาทุกประเภท งานดา้นน้ี
ตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ในการวางแผนส่ือโฆษณา ซ่ึงบริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัในกลุ่มทั้งหมด 
และบริษทัอ่ืน บริษทัจะเป็นตวักลางในการซ้ือส่ือทุกประเภท เพื่อจะไดต้น้ทุนส่ือโฆษณาท่ีดีท่ีสุด 
สาํหรับลูกคา้ทุกราย 

2. รับจา้งผลิตงานโฆษณา ผูผ้ลิตงานโฆษณาคือ ผูส้ร้างสรรคง์านโฆษณาทุกรูปแบบโดยแผนก
วางแผนกลยทุธ (Strategic Planning) และแผนกสร้างสรรคง์าน (Creative)  จะเป็นแผนกหลกัในการคิด
งาน ซ่ึงบริษทัดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย) จะเป็นบริษทัท่ีผลิตงานดา้นน้ี นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีแผนก
บริหารงานลูกคา้ เพื่อประสานงานระหวา่งแผนกสร้างสรรคง์านโฆษณา แผนกวางแผนกลยทุธ นายหนา้
ตวัแทนส่ือโฆษณา และลูกคา้เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และประสบผลสาํเร็จ 

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

งานประเภทน้ีตอ้งการทีมงานท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น สามารถจดังานในช่วงระยะเวลาท่ีมี
จาํกดั และตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ เน่ืองจากจะมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีอาจทาํใหกิ้จกรรมนั้น ๆ ไม่
ประสบความสาํเร็จได ้บริษทั มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการ
งานประเภทน้ี 

4. งานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสมัพนัธ์ งานประเภทน้ีตอ้งมีทีมงานท่ีสามารถเขา้ถึงฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของส่ือต่าง ๆ เพราะเป็นงานท่ีตอ้งทาํประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวต่าง ๆ ของลูกคา้ใหผู้บ้ริโภค
ทราบเช่น การเชิญนกัข่าวเพือ่ร่วมงานแถลงข่าวของลูกคา้ (Public Relation) การส่งข่าวใหส่ื้อต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกคา้ งานประเภทน้ีบริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
เป็นผูใ้หบ้ริการ 

ส่วนการใหบ้ริการงานโฆษณาในอินโดจีน บริษทัท่ีอยูใ่นประเทศเหล่านั้นจะเป็นผูท้าํงานทุก
ประเภทโดยร่วมมือกบับริษทัทอ้งถ่ินท่ีชาํนาญเฉพาะดา้นตามแต่งานท่ีมีข้ึน 

 



2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ปี 2554-2556 ตามงบการเงินรวม 

สายผลติภณัฑ์  ดําเนินการโดย  %การถือหุ้น ปี 2556 

รายได้ ‘000 

%  ปี 2555 

รายได้ ‘000 

%  ปี 2554 

รายได้ ‘000 

% 

1.รายได้จากการวางแผนสื่อ

โฆษณาและนายหน้าตวัแทนซือ้

สื่อโฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 

บจก.ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) 

บริษัทยอ่ยอื่น ๆ  

- 
99.99 

 

94,128 

53,875 
 

1,258 
 

23.13 

13.24 
 

0.31 

87,038 

56,078 
 

1,145 

16.63 

10.71 
 

0.22 

63,545 

64,588 
 

1,785 

12.44 

12.65 
 

0.35 

      149,261  36.68  144,261  27.56  129,918  25.44 

2.รายได้จากการรับจ้างผลติงาน

โฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 

บจก.ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) 

- 
99.99 

87,463 

135,962 

21.49 

33.41 

37,986 

297,038 

7.26 

56.75 

38,266 

302,197 

7.49 

59.16 

      223,425  54.90  335,024  64.01  340,463  66.65 

3.รายได้จากการให้บริการที่

เกี่ยวข้องกบังานประชาสมัพนัธ์

และงานโฆษณาตอ่

กลุม่เป้าหมายโดยตรง 

บจก.มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) 

99.96  9,670  2.38  14,129  2.70  11,193  2.19 

      9,670  2.38  14,129  2.70  11,193  2.19 

4.รายได้จากการลงทนุและอื่น ๆ   บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์ 

บจก.ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) 

บริษัทยอ่ยอื่น ๆ 

- 
99.99 

 

18,245 

5,977 
 

358 

4.48 

1.47 
 

0.09 

22,697 

7,022 
 

258 

4.34 

1.34 
 

0.05 
 

23,112 

5,741 
 

391 

4.52 

1.12 
 

0.08 
 

      24,580  6.04  29,977  5.73  29,244  5.72 

รวม   406,936  100.00  523,391  100.00  510,818  100.00 
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2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑบ์ริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ก. บริการวางแผนกลยทุธดา้นส่ือโฆษณา และเป็นนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
ใหบ้ริการแนะนาํวางแผนกลยทุธ์ดา้นส่ือโฆษณา และเป็นนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณา แผนก

ส่ือโฆษณาจะเป็นผูศึ้กษาผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ และวางแผนการซ้ือส่ือเพื่อให้ไดป้ระสิทธิผลตามแผนท่ี
วางไว ้ เม่ือลูกคา้อนุมติัแผนการซ้ือส่ือโฆษณาแลว้แผนกส่ือโฆษณาจะเป็นตวัแทนในการติดต่อกับ
เจา้ของส่ือต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  ผูผ้ลิตรายการ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ป้ายโฆษณา    และส่ืออ่ืน ๆ 
เพื่อซ้ือเวลาสาํหรับเผยแพร่งานโฆษณาของลูกคา้ รายไดข้องบริษทัคือค่านายหนา้จากการเป็นตวัแทน 
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 บริษทัเป็นบริษทัท่ีให้บริการวางแผนกลยุทธ์ดา้นส่ือโฆษณาและเป็นนายหน้าตวัแทนซ้ือส่ือ
โฆษณาระดบักลางในอุตสาหกรรมน้ี ส่ือโฆษณาหลกัท่ีลูกคา้ซ้ือจะเป็นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ่ึงอตัรา
ค่าโฆษณาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีลูกคา้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ บริษทัจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์อนัดีกับคู่คา้ 
เพื่อใหไ้ดอ้ตัราค่าโฆษณาท่ีลูกคา้พอใจ 
 นอกจากน้ีส่ือโฆษณาใหม่ ๆ ก็มีอิทธิพลต่อการเขา้ถึงผูบ้ริโภค บริษัทจึงตอ้งศึกษาติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อแนะนาํกบัลูกคา้ 
 ในปี 2557 น้ี จะมีทีวีดิจิตอลเป็นทางเลือกเพิ่มข้ึนของผูบ้ริโภคและของลูกคา้ในการซ้ือส่ือ
โฆษณาดว้ยเช่นเดียวกนั บริษทัไดศึ้กษาและมีการให้ความรู้กบัลูกคา้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับทีวีดิจิตอลไวแ้ลว้ 
 ข. รับจา้งผลิตงานโฆษณาทุกประเภท 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 รับจา้งผลิตงานโฆษณาทุกประเภทไดแ้ก่ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ การผลิตโฆษณา
ทางส่ือส่ิงพิมพทุ์กประเภท การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุการผลิตส่ือวีดีโอ และผลิตวสัดุโฆษณาทาง
ส่ืออ่ืน ๆ  
 บริษทัสร้างสรรคง์านโฆษณา เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัมี
แผนกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตงานโฆษณาดงัน้ี 
 แผนกวางแผนกลยทุธ์ 
 ทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและ/หรือบริการของผูบ้ริโภคท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของลูกคา้ ตลอดจนการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขบวนการตดัสินใจ เพื่อ
นาํมาประกอบการพิจารณาและวางกลยุทธ์ในแผนการส่ือสารทางการตลาดให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ีเรามี 5 
ขั้นตอนในการทาํงานเร่ิมตน้ดว้ย การเรียนรู้ ตามมาดว้ยการทาํความเขา้ใจ จุดประกายแนวความคิด หยัง่
ถึงและตกแต่งแนวความคิดใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคและทา้ยท่ีสุดคือ การทาํใหค้วามคิดนั้นเจริญงอกงามออกมา
เป็นผลงานท่ีดีใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
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 แผนกสร้างสรรคง์านโฆษณา 
 ทีมงานสร้างสรรคง์านโฆษณาจะคิดคน้งานโฆษณา จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนกวางแผนกลยุทธ์ 
บริษทัจะนําเสนอแนวทางโฆษณาท่ีหลากหลายเพื่อให้ลูกคา้พิจารณา ลูกคา้จะเลือกผลงานท่ีคิดว่า
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพฒันาต่อไปเป็นช้ินงานท่ีสมบูรณ์ 
 การตลาดและการแข่งขัน 

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

นอกจากน้ีภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโฆษณานั้นค่อนขา้งรุนแรง มีการลดค่าบริการเพื่อใหไ้ดง้าน
จากลูกคา้ ฉะนั้นการผลิตงานโฆษณาท่ีดีให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ประสบความสําเร็จจึงเป็นแรงจูงใจ
อยา่งหน่ึงท่ีทาํใหลู้กคา้ยงัคงใชบ้ริการของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ของบริษทั 
เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมและตอ้งขยายฐานลูกคา้ใหม่  

 
ช่องทางการไดลู้กคา้ใหม่บริษทั มีดงัน้ี 

1) แข่งขนัเสนอผลงานเพ่ือคดัเลือก 
บริษทัโฆษณาจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอผลงานให้กบัลูกคา้คร้ังละหลาย ๆ บริษทั บริษทัแต่ละ
แห่งจะทาํแผนการส่ือสารทางการตลาดเสนอใหลู้กคา้ หากเป็นท่ีพอใจก็จะไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูผ้ลิตงานโฆษณาและวางแผนการโฆษณาใหก้บัลูกคา้นั้น ๆ  

2) การแนะนาํของลูกคา้ตลอดจนสมัพนัธภาพส่วนตวัของผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจงานโฆษณามานานกวา่ 20 ปี มีผลงานโฆษณาเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง
ประกอบกบัผูบ้ริหารบริษทัมีความรู้ ความสามารถและมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคลากรในแวดวง
ธุรกิจต่าง ๆ เป็นอยา่งดี จึงมีส่วนเสริมใหฐ้านลูกคา้กวา้งข้ึน 

3) ติดต่อลูกคา้เป้าหมาย 
บริษทัจะติดต่อไปยงัลูกคา้เป้าหมายเพื่อขอนาํเสนอประวติั บริการและผลงานของบริษทั เพื่อให้
ลูกคา้เป้าหมายพิจารณา ถา้ได้รับความสนใจก็จะเร่ิมทาํงานในรายละเอียด เพื่อนาํเสนองาน
ต่อไป 

 
 2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

    ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมผลิต 
 จดัแบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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  - การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์

  - การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
  - การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุ

 1. การผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์

   การโฆษณาทางส่ิงพิมพมี์หลายประเภท เช่น การโฆษณาในทางหนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร วารสาร แผน่พบัใบปลิวตลอดจนป้ายโฆษณาต่าง ๆ ไม่วา่จะติดตั้งภายใน 
หรือ ภายนอกอาคาร หรือป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาในหรือขา้งรถ
โดยสารประจาํทาง หรือรถไฟฟ้า ในรถไฟ ในท่ีพกัผูโ้ดยสาร ในสนามบิน ฯลฯ เป็น
ตน้ 

   วิธีการผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพแ์ต่ละประเภท มีเทคนิคในการผลิต
แตกต่างกนัออกไป เช่น การผลิตวสัดุโฆษณาทางหนา้หนงัสือพิมพจ์ะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเทคโนโลยกีารพิมพ ์ แต่กระบวนการผลิตโดยทัว่ไปแลว้จะประกอบดว้ย
ขั้นตอนดงัน้ี เร่ิมจากการคิดคน้ออกแบบโฆษณา ไม่วา่จะเป็นภาพ หรือขอ้ความท่ีจะ
ใชโ้ฆษณา โดยใชเ้ทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิคช่วยในการจดัทาํ  ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีกคื็อ การจดัทาํเลยเ์อา้ท ์ เพื่อเสนองานใหลู้กคา้ พร้อมทั้งเสนอวิธีการนาํเสนอ
โฆษณานั้น ๆ เม่ืองานเป็นท่ีพอใจของลูกคา้กจ็ะดาํเนินการผลิต โดยการจดัทาํ
อาร์ตเวิร์คใหเ้ป็นวสัดุโฆษณาส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ซ่ึงการผลิตน้ีจะตอ้งใช้
เทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการผลิต 

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

   ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัการผลิตวสัดุโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์ คือ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน กล่าวคือ จะตอ้งมีความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กราฟฟิคและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาท่ี
จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกบังบประมาณและเวลาในการผลิต 

  2. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
   ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์แมจ้ะมีระยะเวลาการโฆษณาสั้น ๆ เพียง 1 

นาที, 30 วินาทีหรือ 15 วินาที แต่กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน และใชร้ะยะเวลา
การทาํงานอยา่งนอ้ย 1 เดือน โดยมีการประสานงานกนัเป็นทีมระหวา่งฝ่ายสร้างสรรค์
งานโฆษณา (Creative) และฝ่ายผลิต (Production) ซ่ึงผูร่้วมงานทุกคนจะตอ้งมีความ
ละเอียดอ่อน และเขา้ใจเน้ือหาของงานนั้น ๆ อยา่งลึกซ้ึง ก่อนท่ีจะเร่ิมขบวนการผลิต
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ภาพยนตร์โฆษณา เพราะหากเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนหมายถึง ค่าใชจ่้ายของบริษทัจะตอ้ง
สูญเสียไป 

 

ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดงัน้ี 
1. การทาํสรุปเคา้โครงเร่ืองภาพยนตร์โฆษณา (Storyboard) คือการสรุป

และทาํความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์โฆษณาท่ีจะถ่ายทาํอยา่ง
ละเอียดทั้งภาพและเสียงระหวา่งผูร่้วมงานทุกคน 

2. การเตรียมงานการผลิตภายในบริษทั (Internal Pre-Production) คือ การ
เตรียมงานก่อนการถ่ายทาํไดแ้ก่ การเลือกตวัแสดง, สถานท่ีถ่ายทาํ, 
ส่ิงของประกอบฉาก, เส้ือผา้ ฯลฯ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมงาน
ภายในบริษทัโฆษณาก่อนนาํเสนอลูกคา้ 

3. การเสนอแผนการผลิตใหลู้กคา้พิจารณา  (Pre-Production) คือการนาํ
งานทั้งหมดท่ีเตรียมไวก่้อนการถ่ายทาํมาเสนอแก่ลูกคา้ในรายละเอียด 
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บทราบและหากมีบางอยา่งท่ีลูกคา้ไม่เห็นดว้ย บริษทั
โฆษณาจะตอ้งแกไ้ข จนกวา่จะตกลงกนัไดใ้นรายละเอียดทั้งหมด 

4. การถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) คือ การถ่ายทาํภาพยนตร์
โฆษณาในรายละเอียดทั้งหมด ตามท่ีลูกคา้ตกลงแลว้ 

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

  การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี บริษทัโฆษณา
จะตอ้งดูแลทั้งหมดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้ในทุกขั้นตอน 

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

  ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทย ุ แมจ้ะไม่ซบัซอ้นเท่ากบัการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ แต่กต็อ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นเสียง
โดยเฉพาะ คือ เจา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิตเสียง (Sound Producer) 
 

สาํหรับขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยจุะมีดงัน้ี 

 1. การสรุปบทโฆษณา (Brief Script) คือ การสรุปเน้ือหาและถอ้ยคาํโฆษณา
ระหวา่งฝ่ายสร้างสรรคง์านโฆษณาและฝ่ายผลิตเสียง พร้อมทั้งเลือกเสียงของ
โฆษกท่ีจะกล่าวคาํโฆษณา 

 2. การบนัทึกเสียง (Sound Recording) คือ การอดัเสียงโฆษณาและเสียง
ประกอบต่าง ๆ 

 3. การตดัต่อและเรียบเรียงเสียง (Sound Mixing) คือ การนาํเสียงทั้งหมดมาตดัต่อ
และเรียบเรียงตามเน้ือหาท่ีไดส้รุปไวแ้ลว้ 

       ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต สปอตโฆษณาทางวิทย ุ คือ เจา้หนา้ท่ีควบคุม
การผลิต จะตอ้งมีความชาํนาญพิเศษทางดา้นเสียงในการคดัเลือกเสียงของ
โฆษกใหเ้ป็นไปตามบทสรุปของโฆษณา 

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

       เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ คือ บริการ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการดาํเนินการ
ภายในองค์กร ซ่ึงบริษทัมีการประกาศนโยบายเร่ืองการลดใช้พลงังาน การนาํกลบัมาใชใ้หม่ ผลของ
นโยบายจะเห็นไดจ้ากอตัราการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

  2.4  งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

         - ไม่มี- 
 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 3.1   ความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจเก่ียวกบัการโฆษณามีปัจจยัความเส่ียงดงัน้ี 
1. การสูญเสียลูกคา้รายใหญ่  สภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั บริษทัและบริษทัในกลุ่มอาจ

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

2. การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์  เน่ืองจากส่ือโฆษณามีการปรับอตัราค่า
โฆษณาเพ่ิมข้ึนเป็นคร้ังคราว ซ่ึงอาจทาํใหป้ริมาณการโฆษณาของลูกคา้ลดลงบา้ง แต่ไม่ได้
กระทบต่อมูลค่างบโฆษณาของลูกคา้ท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้แลว้ และไม่มีผลกระทบต่อ
รายไดข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากการเรียกเก็บค่านายหนา้ของธุรกิจโฆษณา จะ
คาํนวณจากอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัคูณดว้ยตน้ทุนค่าส่ือโฆษณา 

3. การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าผลิตวสัดุโฆษณา จะมีลกัษณะและผลกระทบในทาํนองเดียวกบัการ
เพิ่มข้ึนของอตัราค่าส่ือโฆษณา 

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

 3.2   ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย 
ปัจจุบนัมีกฎหมายหา้มโฆษณาสินคา้บางประเภทเช่น สุรา บุหร่ี ฯลฯ เป็นตน้ และในอนาคต
อาจมีกฎหมายห้ามโฆษณาสินคา้บางประเภทเพิ่มเติม ซ่ึงบริษทัร่วมและบริษทัย่อยไม่มี
ลูกคา้ท่ีโฆษณาสินคา้ตอ้งหา้มตามกฎหมาย รวมทั้งไม่คาดวา่จะมีสินคา้ท่ีลูกคา้ใหบ้ริษทัร่วม
และบริษทัยอ่ยโฆษณาในปัจจุบนัจะถูกกฎหมายหา้มโฆษณาในอนาคต 

 3.3 ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร 
       บุคลากรเป็นหลกัของการดาํเนินธุรกิจโฆษณา เพราะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตผลิตภณัฑ ์
และการใหบ้ริการ บุคลากรในวงการโฆษณาจะเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี
เป็นท่ีตอ้งการในตลาด บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ี 
       บริษทัฯ จึงไดมี้นโยบายต่าง ๆ สาํหรับบุคลากร เช่น การอบรมพฒันา ใหค้วามรู้ใหม่ ๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทั้งยงัมีผลประโยชน์
อ่ืน ๆ คือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินกูส้วสัดิการปลอดดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
  

  4.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  ทรัพยสิ์นของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

    ท่ีดินและอาคาร   ปัจจุบนับริษทัตั้งอยู ่ณ  เลขท่ี 88 ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท แขวง    
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  อาคารสาํนกังานพร้อมท่ีดินเป็นของบริษทั  และบริษทัไดน้าํ
ท่ีดินน้ีไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน 30.00 ลา้นบาทท่ี ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต 
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  ท่ีดิน  บริษทัมีท่ีดินวา่งเปล่าอีก  2 แปลง 
 
1. ท่ีดินตั้งอยูท่ี่ซอยสุขมุวิท 50 จาํนวน 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บริษทัไดใ้หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายหน่ึง 

โดยทาํสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 28 ปีเศษ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 25 กนัยายน 2572 

2. ท่ีดินท่ีซอยสุขมุวิท 62 เน้ือท่ี 1,354 ตารางวา เป็นท่ีดินวา่งเปล่า ยงัไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ใด ๆ  

มูลค่าท่ีดินและอาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เป็นดงัน้ี 
        (เฉพาะบริษทั)                   (บาท) 
                           รวม 
 ท่ีดิน (ราคาทุน)      191,026,000.00  

ค่าปรับปรุงท่ีดิน (ราคาทุน)        2,699,157.82 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  (ราคาทุน)    88,069,011.24 
   รวม                     281,794,169.06 
   หกั  ค่าเส่ือมราคา        57,763,987.61 
   มูลค่าตามบญัชี                  224,030,181.45 

 
ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 บริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดล้งทุนซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้น
การประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 20,152.53 บาท 

 
4.2   นโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ตามนโยบายของผูร่้วมลงทุน
ต่างชาติ  ซ่ึงจะทําให้บริษัทร่วมและบริษัทย่อยแต่ละบริษัทมีลูกค้าส่วนหน่ึงเป็นลูกค้าใน
ต่างประเทศจากผูร่้วมลงทุน 
  สําหรับบริษทัร่วมและบริษทัย่อยอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนยงัต่างประเทศ เป็นไปตามการ
ร้องขอของลูกคา้รายใหญ่ท่ีมุ่งเขา้ไปทาํการเปิดตลาดและตอ้งการบริษทัโฆษณาท่ีมีคุณภาพเขา้ไป
ดาํเนินการโฆษณา 
  บริษทัมีนโยบายท่ีจะขยายการดาํเนินธุรกิจโฆษณาเป็นรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมจากปัจจุบนั 
เช่น การเป็นท่ีปรึกษาทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเว็บไซด์ ซ่ึงเป็น
แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจโฆษณาในปัจจุบนั 
  นอกจากน้ีบริษทัอาจขยายธุรกิจไปในประเภทธุรกิจอ่ืน ถา้มีโอกาสและมีผูร่้วมทุน 
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 4.3  การประเมินราคาทรัพยสิ์น 
  ท่ีดิน 2 แปลงท่ีไม่ใช่ท่ีตั้งอาคารสาํนกังานของบริษทัตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นขอ้ 4.1 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมไวป้ระมาณ 310.4 ลา้นบาท (งบการเงิน
รวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดเ้ปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินสองแปลงน้ีไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน) 
 

5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย     
 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ฟ้องร้อง ลูกหน้ีรายหน่ึง มีมูลค่าตามฟ้องจาํนวนเงินประมาณ 8 

ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้รายน้ีประสบปัญหาทางการเงิน ต่อมาไดท้าํสญัญาประนีประนอมยอมความ
ใหผ้อ่นชาํระเป็นรายงวด โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระ 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสาํรองหน้ีสูญ สาํหรับลูกหน้ีรายน้ีไปแลว้ 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่   
 

บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) มีสํานักงานอยู่เลขท่ี 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนน
สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี 01017535000389 
โทรศพัท ์  02-715-3000 โทรสาร 0-2332-8522  website : www.prakit.com 
 
 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 99,484,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัทั้งหมด มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เรียกชาํระแลว้ 60,000,000 หุน้ 
สรุปข้อมูลของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 

บริษัทร่วม 
(1)  รายละเอยีดบริษัท ไดเร็คท์ เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

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

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

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

(2) รายละเอยีดบริษัท ดราฟท์เอฟซีบี  (ประเทศไทย)  จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั  ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 88  ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท  แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ  : ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนซ้ือส่ือและรับจา้งผลิตงานโฆษณา 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท  
    ออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั 99,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.993 ของจาํนวนหุน้ท่ี 
    จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
 

(3) รายละเอยีดบริษัท มาร์เกต็ติง้ ไดร์ว เวริลด์ไวด์ (ประเทศไทย)  จํากดั 
ช่ือบริษทั  : บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 88  ซอยสุขมุวิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุวิท  แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ  : ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ตวัแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
จาํนวนและชนิดของหุน้   :  หุน้สามญั 20,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.-บาท ออกจาํหน่าย 
    และเรียกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ  : หุน้สามญั 19,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.965 ของจาํนวนหุน้ท่ี 
    จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
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บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
 

(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 62  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2229-2888  โทรสาร 0-2359-1259 

 (ข)  ผูส้อบบญัชี 
                     นายพรชยั กิตติปัญญางาม และ/หรือ นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 

       และ/หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล 
       บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั 

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

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

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
    7.1  หลกัทรัพยข์องบริษทั 

            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีทุนจดทะเบียน 99,484,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 99,484,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 
60,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท  เป็นเงิน  60,000,000.00 บาท   

 
         7.2  ผูถื้อหุน้ 

รายละเอียดเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2556   มีดงัต่อไปน้ี 
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ลาํดบัท่ี กลุ่มผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีถือ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 
1 บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั** 14,810,200 24.68 
2 FCB International 14,800,000 24.67 
3 นายประกิต อภิสารธนรักษ ์ 5,399,900 9.00 
4 True North Communication 3,660,000 6.10 
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE, 

LONDON BRANCH 
3,376,000 5.63 

6 NORTRUST NOMINEES LTD. 1,894,000 3.16 
7 นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์ 1,109,993 1.85 
8 นายชาญ มหสรรค ์ 684,200 1.14 
9 นายวิชยั จิรเจริญกิจกล 605,700 1.01 
10 นายแพทยป์ระพนัธ์ อภิสารธนรักษ ์ 457,870 0.76 

 
หมายเหตุ  :    **บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั  บริษทัโฆษณาก่อนร่วมทุนกบั FCB 
ปัจจุบนัประกอบธุรกิจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ เพียงแต่มีกรรมการร่วมกนั   
 
  7.3   การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
         บริษทัฯ ไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์น 
 

  7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 
บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  คณะกรรมการบริษทั

ของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นผูพ้ิจารณาและเสนอผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ดูไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงินในหัวขอ้ 13 ขอ้มูล

ทางการเงินท่ีสาํคญั 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 

 บริษทัมีโครงสร้างการจดัการโดยมีคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
8.1   คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย

กรรมการ 12 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการบริษทั         ตาํแหน่ง   ปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ระยะเวลาท่ีดาํรง 
                               ตาํแหน่งกรรมการ 
1.   นายประกิต    อภิสารธนรักษ ์   ประธานกรรมการ       2535   22 
2.   นายพิศาล    ประหษัฎางกรู รองประธานกรรมการ                         2535  22 
3.   นายปรีชา    เชาวโชติช่วง กรรมการ                                                 2535  22 
4.   นายวิเชียร    นาคอินทนนท ์ กรรมการ                                                 2535  22 
5.   นายแอนดรู         บอนซานิ กรรมการ      2556  1 
6.   ม.ร.ว. ถนดัศรี    สวสัดิวตัน์   กรรมการอิสระ    2536  21 
7.  ดร.พิชยั               จรรยศุ์ภรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2548  9 
8.  นายโสมนสั         ณ บางชา้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2535  22 
9.  ดร.มนูญ               พาหิระ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2547  10 
10. นายอนุชา           วริิยะชยั  กรรมการผูจ้ดัการ    2551  6 
11. นายอภิรักษ ์       อภิสารธนรักษ ์ กรรมการ     2551  6 
12. นายโจนาธาน    มาร์ค อลัลาร์ด   กรรมการ     2553  4 
 

 รายละเอียดประชุมกรรมการ 
รายช่ือกรรมการบริษทั ประชุมกรรมการ 

1.  นายประกิต      อภิสารธนรักษ ์
2.  นายพิศาล        ประหษัฎางกรู 
3.  นายปรีชา        เชาวโชติช่วง 
4.  นายวเิชียร       นาคอินทนนท ์
5.  นายแอนดรู     บอนซานิ 
6.   ม.ร.ว.ถนดัศรี  สวสัดิวตัน์ 
7.   ดร.พิชยั          จรรยศุ์ภรินทร์ 
8.   นายโสมนสั     ณ บางชา้ง 
9.   ดร.มนูญ         พาหิระ 
10.  นายอนุชา       วิริยะชยั 
11.  นายอภิรักษ ์    อภิสารธนรักษ ์
12.  นายโจนาธาน  มาร์ค อลัลาร์ด 

7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
0/7 
0/7 
0/7 
7/7 
0/7 
7/7 
7/7 
0/7 
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8.2   คณะผูบ้ริหาร 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจในการบริหาร

บริษทั  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  ประกอบดว้ย  6  ท่านดงัน้ี 
    1.  นายประกิต  อภิสารธนรักษ ์  ประธานกรรมการบริหาร 
    2.  นายพิศาล  ประหษัฎางกรู  รองประธานกรรมการบริหาร 
    3.  นายอนุชา    วิริยะชยั                กรรมการผูจ้ดัการ             
     4.  นางสิริอร   เชิญพิพฒัน ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือโฆษณา 
    5.  นางสาววชิชุดา ไกรฤทธิกลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
    6.  นางจารุวรรณ กลัยาณมิตร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  
8.3   เลขานุการบริษทั 
 
 นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกลุ 
  
 **ประวติั กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทัดูจากเอกสารแนบ 1 
  
8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทั 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

               ก. ในปี 2556  มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทั ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและไม่ได้
รับเงินเดือน ดงัน้ี 

1. ม.ร.ว.ถนดัศรี  สวสัดิวตัน์  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ 115,265.00 บาทต่อปี 
2.    นายพิศาล  ประหษัฎางกรู ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 1,200,000.00 บาทต่อปี 
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท ์ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 360,000.00 บาทต่อปี 
4.    นายปรีชา  เชาวโชติช่วง ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  1,440,000.00 บาทต่อปี 
5.   นายโสมนัส ณ บางชา้ง ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบและเป็นผูมี้ความรู้ใน

การสอบทานงบการเงิน 200,000.00 บาทต่อปี และค่าเบ้ียประชุมในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 40,000.00 บาท 

6.      ดร.มนูญ  พาหิระ  ค่าเบ้ียประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ  40,000.00 บาท 
7.      ดร.พิชยั จรรยศุ์ภรินทร์  ค่าเบ้ียประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท 
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ข. ในปี 2556  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารโดยจ่ายเป็นเงินเดือนและ
โบนสัเป็นจาํนวนเงินรวม  13,420,565.00  บาท 

 2.   ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษทัมีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพโดยพนกังานจ่ายเงินสมทบ 5% และบริษทัจ่ายเงิน

สมทบ 5% และมีเงินกูส้วสัดิการปลอดดอกเบ้ีย โดยพนกังานมีสิทธิกูไ้ดต้ามระเบียบท่ีบริษทักาํหนด 
 

 บริษทัยอ่ย 
        1.   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

       ในปี 2556  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารโดยจ่ายเป็นเงินเดือนและ
โบนสั   เป็นจาํนวนเงินรวม 22,295,002.00 บาท 

         2.   ค่าตอบแทนอ่ืน 
                     บริษทัยอ่ยมีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและเงินกูส้วสัดิการปลอดดอกเบ้ีย เช่นเดียวกบั

บริษทัใหญ่ และมีนโยบายเดียวกนั 
 
8.5  บุคลากร 

จาํนวนพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  มีจาํนวน  80 คน  ประกอบดว้ยฝ่าย
บริหาร  4  คน,  ฝ่ายส่ือโฆษณา   38  คน    ฝ่ายบญัชีและการเงิน 14  คน ฝ่ายบุคคลฝ่ายสาํนกังานและ
ธุรการ  19  คน และฝ่ายกฎหมายและรัฐสมัพนัธ์ 5 คน  

   ผลตอบแทนรวมของพนกังานประกอบดว้ยเงินเดือนโบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
และเงินสมทบประกนัสงัคมเป็นจาํนวนเงินรวม    52,423,542.50  บาท สาํหรับ ปี  2556    

 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวนพนกังาน 80 คน ประกอบดว้ยฝ่าย
บริหาร 9 คน ฝ่ายดูแลลูกคา้ 14 คน ฝ่ายสร้างสรรคง์านโฆษณา 14 คน ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และวจิยั 10 
คน ฝ่ายดิจิตอล 4 คน ฝ่ายผลิตงานโฆษณา 14 คน และฝ่ายธุรการ 15 คน 

 ผลตอบแทนรวมของพนกังานสาํหรับปี 2556 ประกอบดว้ยเงินเดือนโบนสั เงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นจาํนวนเงินรวม 76,146,360.00 บาท 

 นโยบายการพฒันาพนกังาน 
 พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้พนกังานจึงตอ้งมีความชาํนาญใน

งานในหนา้ท่ี บริษทัจึงไดจ้ดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอตลอดปีในหลายระดบัดงัน้ี 
1. คดัเลือกพนกังานไปฝึกอบรมท่ีสาํนกังานในต่างประเทศของผูร่้วมทุน 
2. คดัเลือกพนกังานเพ่ือเขา้อบรมในสถาบนัการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายนอกบริษทั และจดัใหพ้นกังาน

เหล่าน้ีถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บการอบรมมาใหก้บัพนกังานอ่ืน ๆ ในบริษทั 
3. จดัใหมี้การอบรมภายในองคก์ร โดยเชิญวทิยากรบุคคลภายนอกใหจ้ดัการฝึกอบรมใหพ้นกังาน

ภายในบริษทั 



 

  หน้า 25 

 
9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแล 
              คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการดาํเนินธุรกิจตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต  ระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผดิชอบต่อ
ผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ  

9.2 โครงสร้างการจดัการ บริษทัมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการบริษทั 

                      2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
                     3. คณะผูบ้ริหาร 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
1. คณะกรรมการบริษทั 
-วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่ง หาก
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงจาํนวนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และในปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน ถา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการมิไดต้กลงไวอ้ยา่งใด ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลากในระหว่างผูท่ี้ยงัไม่เคยออกจากตาํแหน่ง ส่วนในปี

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองประธานกรรมการบริหาร 

คณะผูบ้ริหาร 
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ต่อ ๆ  ไปให้กรรมการผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก กรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าว อาจไดรั้บ
เลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกได ้
 อน่ึง กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  
-อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและจดัการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด
รวมทั้งใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้    

กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ   นายประกิต  อภิสารธนรักษ ์ลงลายมือช่ือ
ร่วมกับ  นายพิศาล ประหัษฎางกูรหรือ  นายปรีชา เชาวโชติช่วงหรือ นายอนุชา  วิริยะชัย หรือ นาย
อภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั  ทั้งน้ีโดยไม่มี
ขอ้จาํกดัอาํนาจของกรรมการ 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ 
บุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน ประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
2.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยไดรั้บการเลือกตั้งจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2555  เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2555  และคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ  ประกอบดว้ย 
     1.   ดร.พิชยั            จรรยศุ์ภรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     2.   ดร.มนูญ           พาหิระ  กรรมการตรวจสอบ 
                  3.   นายโสมนสั       ณ บางชา้ง  กรรมการตรวจสอบและเป็นผูมี้ความรู้ในการสอบ 
      ทานงบการเงิน 
     4.   นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกลุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
-อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะ-
กรรมการบริษทัดงัต่อไปน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal  Control)  และการตรวจสอบ

ภายใน  (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีปีละคร้ัง 
5) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย    ดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการแต่ละท่าน เขา้

ร่วมประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

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

4/4 
4/4 
4/4 

 
9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั จะ
ไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัตามคุณสมบติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ในหลายอาชีพ 

คณะกรรมการบริษทั 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีลงมติเลือกกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือ 

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
บริษทัมีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ในต่างประเทศจาํนวน 2 คน คือ นายโจ
นาธาน มาร์ค อลัลาร์ด และนายแอนดรู บอนซานิ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 
2. ประธานกรรมการบริหาร  แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 
3. คณะผูบ้ริหาร   ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  

 
9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษทัแต่งตั้งกรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูมี้
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษทั 
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 คณะกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยอ่ย 
เพื่อกาํหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผดิชอบการดาํเนินงานเพ่ือผลโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย 
 กรรมการของบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัแต่งตั้งมี
สิทธิในการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย เวน้แต่เร่ืองใด ๆ ท่ีตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการของ
บริษทัก่อน 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
 บริษทัมีขอ้หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะใชข้อ้มูล
ภายในท่ีไดรั้บทราบมาและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์
ออกโดยบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้าํหนดบทลงโทษไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
กาํหนดบทลงโทษตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 นอกจากบริษทัยงัไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทราบถึงหนา้ท่ีท่ี
จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ภายใน 3 วนั นบัจากวนัเปล่ียนแปลง
การถือครอง 
 
9.6  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหบ้ริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบริษทั
ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีเป็นเงิน 924,000.00 บาท 
2.ค่าบริการอ่ืน    ไม่มี 
 
9.7  การกาํกบัดูแลกิจการ 
นโยบายการกาํกบัดูแล 
 การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้พงึปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบวา่จะตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ ตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผดิชอบต่อผู ้
ถือหุน้โดยสมํ่าเสมอ 
สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้
มีสิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได ้และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
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สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น 
Website : www.prakit.com ของบริษทั และในหนงัสือเชิญประชุมไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวิธีการส่ง
คาํถามล่วงหนา้ รวมทั้งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในทุกวาระของการประชุม 
 
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
กาํหนดใหมี้การส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ 
 พนกังาน 
 บริษทัฯ มีการดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาค มีสวสัดิการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีรถรับส่ง
พนกังาน กิจกรรมวนัเกิดพนกังาน จดัอบรมสมันาใหพ้นกังาน โดยในปี 2556 บริษทัไดมี้การฝึกอบรม
ภายใน และภายนอกสถานท่ี รวมทั้งส่งเสริมพนกังานใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนกังานฝ่าย
สร้างสรรคง์านโฆษณาเขา้ร่วมแข่งขนัรายการต่าง ๆ  
 ลูกคา้ 
 บริษทัฯ มีนโยบายสร้างผลงานท่ีดีใหก้บัลูกคา้ พฒันาคุณภาพของงานเพื่อใหลู้กคา้ประสบ
ความสาํเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้ และปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด 
 คู่คา้ 
 บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้อยา่งเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสใหคู่้คา้ไดเ้สนอ
ราคาและเขา้แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
 คู่แข่ง 
 บริษทัฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของสมาคมฯ 
อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกฎระเบียบเหล่าน้ีไดส้นบัสนุนการแข่งขนัในธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
 ผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสร้างกิจการใหมี้ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงย ัง่ยนื มีบรรษทัภิบาลท่ีดี ใหสิ้ทธิ
ผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มูล และสิทธิท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ในสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 สงัคม 
 ****ดูรายละเอียดในขอ้ 10. 
 
การประชุมผูถื้อหุน้ 
 บริษทัไดมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุม รายงานประจาํปี และเอกสารประกอบการประชุมใหผู้ถื้อ
หุน้ ลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์เป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งยติุธรรม ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวนัประชุม ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญ
ประชุม 
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คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมายธุรกิจและงบประมาณประจาํปี 
รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อใหด้าํเนินการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ และโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมตามปกติอย่างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงาน
เป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วม
ประชุม 

 
ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน  

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน 
ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้าํชบัให้ฝ่ายบริหาร
ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ และ
ทนัเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้น
ผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่จดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัไม่มากนกั และตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล
อย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใช ้
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ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล รายละเอียด เหตุผลและ
ความจาํเป็นต่าง ๆ ในหนังสือรายงานประจาํปี  และแบบ 56-1 ของบริษทัตามกฎขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะไดรั้บการพิจารณาโดยคาํนึงค่าตอบแทนของ
ธุรกิจท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัธุรกิจของบริษทั เพื่อให้ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพร่วมทาํงานให้
บริษทัเป็นระยะเวลานาน 
คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบไปดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
    กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4 ท่าน 
    กรรมการบุคคลภายนอก   2 ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ   4 ท่าน 
 กรรมการจากกลุ่มผูถื้อหุน้ต่างประเทศ 2 ท่าน 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 กรรมการอิสระ    3 ท่าน 
3. คณะผูบ้ริหารมีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
 กรรมการบริษทั     3 ท่าน 
 ไม่เป็นกรรมการบริษทั   3 ท่าน 
คณะกรรมการของบริษทัมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการท่ีมี

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัมานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นงานศิลป์และ
การตลาดเพื่อช่วยสนบัสนุนการทาํงานของผูบ้ริหาร กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีทาํหนา้ท่ี
กาํกบัและตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการผสมผสานทั้งกรรมการและผูช้าํนาญการ
เฉพาะดา้นท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทั บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจใหผ้ลงานเป็นงานท่ีสร้างสรรคแ์ละ
มีจริยธรรม 
 ธุรกิจหลกัของบริษทัคือ งานบริการ เป็นนายหน้าตวัแทน และรับจา้งผลิตงานโฆษณา จึงมี
หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งกบัผูบ้ริโภค บริษทัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อ 

ลูกคา้  สร้างผลิตภณัฑข์องลูกคา้ใหผู้บ้ริโภครู้จกั 
ผูบ้ริโภค  ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของลูกคา้แก่ผูบ้ริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อเป็น

ทางเลือกของผูบ้ริโภค 
คู่คา้  ให้โอกาสคู่คา้ในการเขา้เสนองานและมีกระบวนการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม เช่น การ

เลือกบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความสามารถของบริษทัผูผ้ลิต ราคา และตอ้ง
คดัเลือกจากผูผ้ลิตอยา่งนอ้ย 3 ราย 

คู่แข่ง  กาํหนดนโยบายการแข่งขนัในตลาดอย่างมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่แข่งขนั
ทางการคา้ในส่ิงท่ีไม่ดี เพื่อใหไ้ดง้านจากลูกคา้ของคู่แข่ง 

พนักงาน  บริษทัมีนโยบายการจา้งงานอย่างเป็นธรรม มีสวสัดิการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อ
สนบัสนุนใหพ้นกังานเกบ็ออมและมีความมัน่คงหลงัเกษียณ 
 นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนกังานในแต่ละ
ปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผูก้าํหนดหวัขอ้การอบรมใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหาร และมี
การกาํหนดตารางการอบรมในแต่ละปี 
 บริษทัจดัใหมี้กิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัระหว่างพนกังานกบัพนกังาน พนกังานกบัผูบ้ริหาร เพื่อสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 ในแต่ละปีจะจดัให้มีงานประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงจะช้ีแจงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในปีท่ีผ่านมา และจะให้นโยบายแก่พนักงานในปีถดัไป ซ่ึงกิจกรรมน้ีบริษทัไดจ้ดัทาํมาทุก ๆ ปี ตั้งแต่
จดัตั้งบริษทั 

 
ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัมีกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยจดักิจกรรม “ช็อป

แอนด์แชร์” คือ ให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจดัเปิดร้านขายสินคา้หรือให้บริการ และบริจาค
รายไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บั “มูลนิธิสงเคราะห์เดก็อ่อนพิการทางสมองและปัญญา” 

2. จดัแข่งขนักีฬา บริษทัสนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน โดยการจัด
แข่งขนักีฬา ปิงปอง สนบัสนุนใหท้ั้งผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมแข่งขนั 



 

  หน้า 34 

3. จดัอบรม บริษทัเห็นวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมีค่าสูงสุดขององคก์ร จึงส่งเสริมการอบรม
เพื่อพฒันาสมรรถนะตามสายอาชีพ จึงไดมี้การจดัอบรม ดงัน้ี 
3.1  จดัใหมี้วิทยากรบุคคลภายนอก เขา้มาฝึกอบรมภายในองคก์ร โดยในปี 2556 จดัใหมี้ 2   คร้ัง 
3.2  จดัส่งบุคลากรขององคก์รใหเ้ขา้ร่วมการอบรมสมัมนาต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่จะเป็นการพฒันา        
ศกัยภาพของบุคลากร โดยกาํหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจาํปี 

4. สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน 
 -บริษทัจดัใหมี้หอ้งอาหาร เพื่อบริการพนกังานในราคาท่ีเป็นธรรม 
 -จดัใหมี้บริการรถรับส่งพนกังาน เพื่อใหเ้ช่ือมต่อท่ีทาํการบริษทักบับริการขนส่งสาธารณะ 
 -จดัใหมี้มุมพกัผอ่น เช่น มีโตะ๊ปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นตน้  
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การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัคือ การบริการ การดูแลส่ิงแวดลอ้มจึงอยู่ท่ีการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยกาํหนดใหมี้การใชท้รัพยากรทุกชนิด อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สิทธิมนุษยชน 
 บริษทักาํหนดนโยบายในการสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีจะไม่ให้งานท่ีนาํเสนอจาํกดัสิทธิหรือดู
ถูกเหยยีดหยามบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
 บริษทัมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกลเ้คียงบริษทั เช่น พิจารณารับพนกังานท่ีอยู่
ในชุมชนก่อน รับพนกังานท่ีเป็นผูพ้ิการ ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
 
การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัมีนโยบายไม่จ่ายเพื่อใหเ้กิดงานหรือธุรกิจในลกัษณะท่ีไม่ใช่การปฏิบติัตามปกติของธุรกิจ 
 
11.  การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 
 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารไดท้บทวนระบบการควบคุมภายในดา้น
บญัชี การเงิน รวมทั้งไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองคก์ร การบริหารความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบติังานระบบสารสนเทศและขอ้มูล ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อประเภทของกิจการ 
รวมทั้งไดใ้ชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในดว้ย 
  อย่างไรก็ดีทางบริษทัไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี เร่ืองการ
จดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงขณะน้ีทางบริษทักาํลงัดาํเนินการอยู ่
 
12.   รายการระหว่างกนั 

 12.1   บริษทัฯ  มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยการถือหุน้และ/หรือการเป็น
กรรมการร่วมกนั และ/หรือผูบ้ริหารของกิจการ ดงัน้ี 
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ความสมัพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท) ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ย 
บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี
(ประเทศไทย) 
บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว 
เวิรลดไ์วด(์ประเทศไทย) 
บริษทัร่วม 
บจก.ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) 

 
รายไดค่้าเช่า 

 
2,627 

 
480 

 
 

60 
 

 
คิดค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังานในอตัรา
อา้งอิงอตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

 รวม 3,167  
 
บริษทัยอ่ย 
บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี 
(ประเทศไทย) 
บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 
บริษทัร่วม 
บจก.ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บจก.62 กราฟฟิค แอนด ์
รีทชั (มีผูบ้ริหารของ
บริษทัจดทะเบียนเป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ใน 
บจก.62 กราฟฟิค แอนด ์
รีทชั) 

 
 

รายไดค่้า
บริหารงาน
จดัการ 

 

 
 

31,447 
 

384 
 
 

96 
 
 

120 
 

 
 
บริษทัจดทะเบียน มีขอ้ตกลงในการ
จดัการบริหารงานทางดา้นบญัชี 
การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล 
ธุรการทัว่ไปอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ย 
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีไดต้ก
ลงกนัเน่ืองจากบริษทัฯ เหล่าน้ีไม่มี
บุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง
ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 รวม 32,047  
ความสมัพนัธ์และช่ือ ลกัษณะรายการ มูลค่า(พนับาท) ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ย 
บจก .มาร์ เก็ต ต้ิง  ไดร์ว 
เวิรลด ์(ประเทศไทย) 
บริษทัร่วม 
บจก.ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) 

รายได้
ค่าบริการอ่ืน 
ค่านํ้ าประปา/

ไฟฟ้า 
 
 
 

 
96 
 
 

24 

 
บริษัทจดทะเบียนมีขอ้ตกลงในการ
เรียกเก็บค่านํ้ าประปา /ไฟฟ้า  จาก
บริษทัยอ่ยตามประมาณการใช ้

 รวม 120  
บริษทัยอ่ย 
บจก .มาร์ เก็ต ต้ิง  ไดร์ว 
เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 
 

 
รายไดค่้า

นายหนา้และ
บริการ 

 
296 

 
บริษทัจดทะเบียนไดใ้หบ้ริการในการ
ซ้ือส่ือโฆษณาให้กบับริษทัเน่ืองจาก
บริษัทจดทะเบียนสามารถซ้ือได้ใน
ราคาตลาดซ่ึงตํ่ากว่าท่ีบริษทัย่อยซ้ือ
เอง 

 รวม 296  
บริษทัยอ่ย 
บ จ ก . ด ร า ฟท์ เ อ ฟ ซี บี 
(ประเทศไทย) 
บจก .มาร์ เก็ต ต้ิง  ไดร์ว 
เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 
บจก.ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ 
(ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บจก.62 กราฟฟิค แอนด ์
รีทชั 
บจก.ดบัเบ้ิลพี มาร์เก็ตต้ิง 
คอมมิวนิเคชั่น  (มีผู ้บริหารของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นใน บจก.62 กราฟฟิค 
แอนด ์รีทชั) 

 
ตน้ทุนบริการ 

 
ตน้ทุนบริการ 

 
ค่าใชจ่้ายในการ

ขาย 
 

ตน้ทุนบริการ 
ตน้ทุนค่าส่ือ 
ตน้ทุนค่าส่ือ 

 
30,576 

 
4,773 

 
362 

 
 

3,378 
37,273 
467 

 
บ ริษัทจดทะ เ บี ยนได้ ใ ช้บ ริ ก า ร
ทางดา้นดูแลลูกคา้และสร้างสรรคง์าน
โฆษณาจากบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย
คิดราคาตามราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
เ น่ืองจากบริษัทจดทะเ บียนไม่ มี
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว 

 รวม 76,829  
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รายการระหว่างกันขา้งตน้ เป็นรายการระหว่างกันโดยปกติของบริษทัและบริษทัย่อย และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจของทุกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั มีตน้ทุนตํ่า 
จะไดมี้กาํไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีสูง  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบรายการ
ระหวา่งกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 12.2  บริษทัฯ ไดค้ ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ย และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
● บริษทั ฯ นาํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ จาํนวน 30 ลา้นบาท จาํนาํเป็นหลกัประกนัเงิน
เบิกเกินบญัชี จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมจากธนาคาร วงเงิน 25 ลา้นบาท ให้กบั บริษทั ดราฟท์
เอฟซีบี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
● บริษทัฯ นาํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นอาคารสํานักงานปัจจุบนั จาํนอง 58.50 ลา้นบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงิน 30 ลา้นบาทให้กบับริษทั ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
 การคํ้าประกนัขา้งตน้ เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
               1.  สรุปรายงานผู้สอบบัญชี

หน้า 39

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีเป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ     งบการเงิน
เฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบ
การเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
ผูส้อบบญัชีเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของผูส้อบ
บญัชี 
 
ความเห็น 
ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ผูส้อบบญัชีขอใหสั้งเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั และไดมี้การปรับปรุง
ยอ้นหลงั ผูส้อบบญัชีเห็นวา่รายการปรับปรุงดงักล่าวแสดงไวอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ 



2. งบการเงินรวม
บริษทัฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานจากงบการเงินรวม ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้โดยแสดง

เปรียบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2556  2555  และ 2554

บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน ) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555 และ 2554

หน่วย : บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 2556 2555 2554
ปรัปปรุงใหม่ ปรัปปรุงใหม่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,257,920           79,305,094              87,403,864            
เงินลงทุนชัว่คราว

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 25,239,454             25,277,720              24,444,757            
เงินฝากประจาํ 30,000,000             500,000                  1,500,000              
อ่ืน ๆ 208,123,750           240,208,629            152,024,171          

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 30,000,000             5,000,000                24,500,000            

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 318,392,731           412,227,122            335,116,621          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,350,916             11,864,535              8,713,588              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 770,364,771           774,383,100            633,703,001          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 30,000,000             30,000,000 32,500,000
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 2,080,650               1,807,305                1,292,561              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 155,825,255           170,411,528            139,448,565          
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 410,000                  455,000                  865,000                 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 136,215,000           136,215,000            136,215,000          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 93,810,867             96,649,280              101,579,028          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 20,152                    224,308                  609,901                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,586,168               6,751,498                8,294,287              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 371,427                  496,924                  543,510                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 428,319,519           443,010,843            421,347,852          

รวมสินทรัพย์ 1,198,684,290        1,217,393,943         1,055,050,853       

งบการเงินรวม

หนา้ 40



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

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555 และ 2554

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน 2556 2555 2554

ปรัปปรุงใหม่ ปรัปปรุงใหม่

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 264,210,618           301,962,226            205,136,830          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,713,161               6,313,594                6,601,027              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,365,644             30,767,909              26,860,233            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 300,289,423           339,043,729            238,598,090          
หน้ิสินไม่หมุนเวียน

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 17,734,668             18,819,150              19,903,634            
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21,764,521             15,696,192              9,794,531              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 39,499,189             34,515,342              29,698,165            
รวมหน้ีสิน 339,788,612           373,559,071            268,296,255          

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 99,484,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 99,484,000             99,484,000              99,484,000            
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุ้นสามญั 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2554 60,000,000             60,000,000              60,000,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 193,568,560           193,568,560            193,568,560          

กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
            ทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,000,000             10,000,000              10,000,000            
      ยงัไม่จดัสรร 610,281,329           589,054,719            536,277,978          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (16,448,927) (10,298,486) (14,623,566)
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 857,400,962           842,324,793            785,222,972          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,494,716               1,510,079                1,531,626              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 858,895,678           843,834,872            786,754,598          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,198,684,290        1,217,393,943         1,055,050,853       

งบการเงินรวม
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน ) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555 และ 2554
หน่วย : บาท

 2556 2555 2554
รายได้
รายไดค่้าบริการ 233,094,707           349,152,779            351,529,242          
รายไดค่้านายหนา้ 149,261,270           144,260,950            129,917,568          
ดอกเบ้ียรับ 7,481,734               6,810,203                6,039,280              
รายไดเ้งินปันผล 2,259,715               2,528,039                3,286,380              
รายไดบ้ริหารงานจดัการ 216,000                  216,000                  216,000                 
รายไดอ่ื้น 14,622,417             20,423,563              19,829,209            

รวมรายได้ 406,935,843           523,391,534            510,817,679          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนบริการ 179,264,619           242,449,165            241,492,055          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 51,309,254             66,973,449              71,359,722            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 79,243,084             91,000,946              94,384,630            
 รวมค่าใช้จ่าย 309,816,957           400,423,560            407,236,407          
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 97,118,886             122,967,974            103,581,272          
ตน้ทุนทางการเงิน - - (5,617)
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บ.ร่วม 273,344 514,745 38,856
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 97,392,230 123,482,719 103,614,511

ภาษีเงินได้ (19,613,533) (28,323,825) (33,036,562)
กาํไรสุทธิสําหรับปี 77,778,697 95,158,894 70,577,949
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (7,692,122) 6,101,487 (9,002,293)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,257 11,802 54,627
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,538,424 (1,788,209) -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี (6,150,441) 4,325,080 (8,947,666)
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 71,628,256 99,483,974 61,630,283
การแบ่งกาํไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 77,791,610 95,177,991 70,666,382
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดสี้ยท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,913) (19,097) (88,433)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 77,778,697 95,158,894 70,577,949
การแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 71,641,169 99,503,071 61,718,716
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,913) (19,097) (88,433)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 71,628,256 99,483,974 61,630,283
กาํไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) 1.30                       1.59                        1.18                      

งบการเงินรวม
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ส่วนที่เป็นของของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิ ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง ยงัไม่ได้ ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้
ยอดคงหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 59,484,000 189,775,960 10,000,000 498,415,799 (9,928,098) (101,792) (10,029,890) 747,645,869 1,868,250 749,514,119
     เพิ่มหุน้สามญั 516,000 3,792,600 0 0 0 0 0 4,308,600 0 4,308,600
     จ่ายเงินปันผล 0 0 0 (36,744,500) 0 0 0 (36,744,500) 0 (36,744,500)
     เงินปันผลส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,100) (2,100)

     ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น        
     จากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0 0 0 (246,091) (246,091)
     กาํไรหรือขาดทุน 0 0 0 70,666,382 0 0 0 70,666,382 (88,433) 70,577,949
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 0 0 0 0 (9,002,293) 54,627 (8,947,666) (8,947,666) (8,947,666)
ยอดคงหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 60,000,000 193,568,560 10,000,000 532,337,681 (18,930,391) (47,165) (18,977,556) 776,928,685 1,531,626 778,460,311

ยอดคงหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามที่
        รายงานไว้เดมิ 60,000,000 193,568,560 10,000,000 532,337,681 (18,930,391) (47,165) (18,977,556) 776,928,685 1,531,626 778,460,311
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 0 0 0 3,940,297 4,353,990 0 4,353,990 8,294,287 0 8,294,287
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 60,000,000 193,568,560 10,000,000 536,277,978 (14,576,401) (47,165) (14,623,566) 785,222,972 1,531,626 786,754,598
     จ่ายเงินปันผล 0 0 0 (42,401,250) 0 0 0 (42,401,250) 0 (42,401,250)
     เงินปันผลส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,450) (2,450)
     กาํไรหรือขาดทุน 0 0 0 95,177,991 0 0 0 95,177,991 (19,097) 95,158,894
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 0 0 0 0 4,313,278 11,802 4,325,080 4,325,080 0 4,325,080
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 60,000,000 193,568,560 10,000,000 589,054,719 (10,263,123) (35,363) (10,298,486) 842,324,793 1,510,079 843,834,872

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่
        รายงานไว้เดมิ 60,000,000 193,568,560 10,000,000 584,869,002 (12,828,904) (35,363) (12,864,267) 835,573,295 1,510,079 837,083,374
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 0 0 0 4,185,717 2,565,781 0 2,565,781 6,751,498 0 6,751,498
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ปรับปรุงใหม่ 60,000,000 193,568,560 10,000,000 589,054,719 (10,263,123) (35,363) (10,298,486) 842,324,793 1,510,079 843,834,872
     จ่ายเงินปันผล 0 0 0 (56,565,000) 0 0 0 (56,565,000) 0 (56,565,000)
     เงินปันผลส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,450) (2,450)
     กาํไรหรือขาดทุน 0 0 0 77,791,610 0 0 0 77,791,610 (12,913) 77,778,697
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 0 0 0 0 (6,153,698) 3,257 (6,150,441) (6,150,441) 0 (6,150,441)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 60,000,000 193,568,560 10,000,000 610,281,329 (16,416,821) (32,106) (16,448,927) 857,400,962 1,494,716 858,895,678

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 2555 และ 2554

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท  ประกติ โฮลดิง้ส์  จํากดั (มหาชน )และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

2556 2555 2554
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 77,778,697 95,158,894 70,577,949
     รายการปรับปรุง
     ค่าเส่ือมราคา 5,534,836 5,769,516 7,053,307
     ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 204,156 424,093 97,383
     หน้ีสงสัยจะสูญ 73,494 43,671 452,025
     หน้ีสูญรับคืน (31,776) 0 0
     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 0 (67,107) (532,752)
     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 37,943
     (กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัร่วม 0 0 (9,030)
     (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาว (6,354,729) (8,588,485) (12,724,688)
     (กาํไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (2,539,031) (5,382,625) (65,733)
    ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 8,854,830 7,859,720 7,732,931
     รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (1,084,483) (1,084,483) (1,084,483)
     รายไดเ้งินปันผล (2,259,715) (2,528,039) (3,286,380)
     รายไดด้อกเบ้ีย (7,481,734) (6,810,170) (6,039,242)
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0  0 5,617
     (กาํไร)ขาดทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
            ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (273,344) (514,745) (1,292,561)
     (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
            เงินตราต่างประเทศ ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (250,298) 155,242 (300,373)
     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19,613,533 28,323,825 33,036,562
     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
           ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 91,784,436 112,759,307 93,658,475
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
     ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 97,169,547 (76,951,994) (12,304,556)
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 241,925 (3,208,326) 6,863,121
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125,497 46,587 45,005
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (47,446,782) 96,825,396 (45,061,908)
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,597,735 3,907,676 (4,792,949)
     ภาระผลประโยชนพ์นกังาน (2,786,500) (1,958,060) (1,058,400)

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

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

2556 2555 2554
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 140,685,858 131,420,586 37,348,788
     จ่ายดอกเบ้ีย 0 0 (5,617)
     จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (25,238,518) (28,946,411) (30,906,212)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 115,447,340 102,474,175 6,436,959

 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (เพิม่ขึน้)ลดลง
     เงินลงทุนในเงินประจาํ (29,500,000) 1,000,000 (1,000,000)
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 255,555,261 169,273,331 251,374,256
     ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (220,431,096) (252,098,448) (243,068,092)
     เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (626,000) (400,000) (1,150,000)
     เงินสดรับจากการใหกู้ย้มื 831,375 940,000 930,000
     เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 0 0 (933,943)
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 896,000
     เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัร่วม 0 0 626,514
     ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (53,102,847) (87,884,942) (55,968,552)
     เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 47,393,737 92,802,272 98,357,739
     เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,696,423) (2,037,763) (9,506,387)
     เงินสดรับจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 0 1,265,102 552,697
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0 (38,500) (18,100)
     เงินสดรับจากเงินปันผล 2,259,715 2,528,039 3,286,380
     ดอกเบ้ียรับ 7,385,957 6,469,862 5,898,195
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก(ใชไ้ป)กิจกรรมลงทุน 7,069,679 (68,181,047) 50,276,706
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
     เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0 0 4,308,600
     จ่ายเงินปันผล (56,565,000) (42,401,250) (36,744,500)
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,450) (2,450) (248,191)
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (56,567,450) (42,403,700) (32,684,091)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 65,949,569 (8,110,572) 24,029,574
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 79,305,094 87,403,864 63,319,663
 ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 3,257 11,802 54,627
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 145,257,920 79,305,094 87,403,864

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม  
จาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจนาํมา  
     ใชเ้พื่อกิจกรรมในอนาคต 48,400                    48,400                     48,400                   

งบการเงินรวม
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อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินรวม

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) (หน่วย) 2556 2555 2554
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.57 2.28 2.66
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.39 2.21 2.53
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.36 0.35 0.02
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.98 6.41 6.55
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 60 56 55
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 9.08 10.86 10.44
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 40 33 34
Cash Cycle (วนั) 20 23 21

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

(Profitability Ratio)

อตัรากาํไรขั้นตน้ (รายไดค้่าบริการ) (%) 23.09 30.56 31.30
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 3.67 4.14 3.44
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) 9.14 11.67 9.20

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.44 8.38 6.68

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.40 0.44 0.34
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย ไม่มีดอกเบ้ียจ่าย 1,145.95
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ยงัไม่ประกาศจ่าย 63.04 63.68

ขอ้มูลต่อหุ้น (Per Share Ratio)

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 14.29 14.04 13.01
กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.30 1.59 1.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ยงัไม่ประกาศจ่าย 1.00 0.75
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อตัราการเติบโต (Growth Rate) 2556 2555 2554
สินทรัพยร์วม (%) (1.54) 15.39 (0.49)
หน้ีสินรวม (%) (9.04) 39.23 (13.65)
ยอดขายรวม (%) (7.74) 11.88 27.08
ตน้ทุนขายรวม (%) (6.05) 13.06 29.27
กาํไรขั้นตน้ (%) (49.55) (3.03) 4.82
รายไดร้วม (%) (19.37) 3.61 8.22
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานรวม (%) (17.36) (4.69) 10.56
กาํไรสุทธิ (%) (18.27) 34.69 27.48

หมายเหตุ

ยอดขายรวมท่ีนาํมาคาํนวนอตัราส่วนทางการเงินน้ี   หมายถึง งบโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง    (Actual Billings)    ซ่ึงเทียบเท่ายอดขาย

จากการขายสินคา้หรือบริการทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั  เน่ือง

จากในงบกาํไรขาดทุนบริษทัจะแสดงรายไดต้ามลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจโฆษณาของบริษทั คือ รายไดจ้ากการวางแผนและ

เป็นตวัแทนซ้ือส่ือโฆษณาบริษทัจะบนัทึกรายไดป้ระเภทน้ีเป็นรายไดค้่านายหน้า โดยไม่รวมตน้ทุนส่ือโฆษณาสาํหรับรายได้
จากการรับจา้งผลิตงานช้ินโฆษณา  บริษทับนัทึกเตม็จาํนวนเป็นรายไดค้่าบริการและตน้ทุนของการผลิตช้ินงานโฆษณา บริษทั
จะแยกแสดงไวใ้นหมวดคา่ใชจ่้าย

2556 2555 2554
ยอดขายรวม 2,119,058             2,296,907          2,052,958          
ตน้ทุนค่าบริการ 265,610                301,500             296,557             
ตน้ทุนค่าส่ือโฆษณา 1,737,521             1,830,629          1,589,338          

หน้า 47



                 3. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

3.1 ผลการดําเนินงาน
ดา้นรายได ้ปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการเปล่ียนแปลงในรายไดต่้าง ๆ และสาเหตุการเปล่ียนแปลง

ดงัน้ี
ยอดงบโฆษณา  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 2,119.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั

2,296.9 ลา้นบาทและ 2,053.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากปี 2555 แต่เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 
เน่ืองจากปี 2556 บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยรายหน่ึง ไดย้กเลิกการโฆษณาให้
ลกูคา้รายใหญ่รายหน่ึงรวมทั้งในไตรมาส 4 มีปัญหาทางการเมืองเกิดข้ึน จึงทาํใหล้กูคา้หลายรายใชง้บโฆษณา
ลดลง ส่วนปี 2554 ก็สูญเสียลกูคา้รายใหญ่ไป 1 ราย และนํ้ าท่วมอยา่งรุนแรงในกรุงเทพฯ และหลายจงัหวดัในไตรมาส

รายไดค่้าบริการ   ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 233.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั
349.2 ลา้นบาท และ 351.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจาก
ลกูคา้ของบริษทัยอ่ยใชง้บการผลิตวสัดุโฆษณาลดลง ทั้งน้ีเพราะลกูคา้รายใหญ่ของบริษทัยอ่ยท่ียกเลิกไปในปี 2556 
ใชง้บการผลิตวสัดุโฆษณาเป็นส่วนใหญ่

รายไดค่้านายหนา้  ปี 2556 มีมลูค่า 149.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่า 144.3 ลา้นบาท
และ 129.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากทั้ง 2 ปี เน่ืองจากแมว้่าปี 2556 บริษทัยอ่ยจะยกเลิกการ
โฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่รายหน่ึง แต่โดยปกติลกูคา้ดงักล่าวจะซ้ือส่ือโฆษณาเองอยูแ่ลว้ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อ
รายไดป้ระเภทน้ี

รายไดบ้ริหารงานจดัการ  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 0.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่า
เท่ากบั 0.2 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาทตามลาํดบัดงันั้นจึงเท่ากนัทั้ง 3 ปี

ดอกเบ้ียรับ  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 7.5 ลา้นบาท  ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั 6.8
ลา้นบาทและ 6.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากทั้ง 2 ปี เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนในตราสาร
หน้ีเพ่ิมข้ึน และมีเงินฝากธนาคารโดยเฉล่ียในปี 2556 เพ่ิมข้ึน

รายไดเ้งินปันผล  ปี 2556 มีมลูค่า 2.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และ ปี 2554 มีมลูค่า 2.5 ลา้นบาท
และ 3.3 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 ลดลงจากปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจากปี 2556 บริษทัฯ มีการขาย
ตราสารทุนบางส่วนไปก่อนไดรั้บเงินปันผล ทั้ง ๆ ท่ีปี 2556 มีการลงทุนสุทธิในตราสารทุนมากกว่าทั้ง 2 ปี

รายไดอ่ื้น  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 14.6 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั 20.4 ลา้น
บาทและ 19.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจากปี 2556 บริษทัฯ
มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ลดลง และมีกาํไรจากการขายหลกัทรัพยล์ดลง

รายไดร้วม  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 406.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และ ปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั 523.4
ลา้นบาท และ 510.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุการเปล่ียนแปลงไดช้ี้แจงไวแ้ลว้ในรายการต่าง ๆ ขา้งตน้
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ดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  ปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการเปล่ียนแปลงในตน้ทุนและค่าใชจ่้ายและ
สาเหตุการเปล่ียนแปลงดงัน้ี

ตน้ทุนบริการ  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 179.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั 242.4
ลา้นบาท และ 241.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจากปี 2556 
ลกูคา้ของบริษทัยอ่ย ใชง้บการผลิตวสัดุโฆษณาลดลง รวมทั้งบริษทัยอ่ยยกเลิกการโฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่ราย
หน่ึงตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้

ค่าใชจ่้ายในการขาย  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 51.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั
67.0 ลา้นบาท และ 71.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากทั้ง 2 ปี เน่ืองจากปี 2556 บริษทัยอ่ย
ยกเลิกการโฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่รายหน่ึง จึงทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมิไดต่้อสญัญาจา้งใหพ้นกังานท่ีทาํงานดูแลให้
ลกูคา้ดงักล่าวอีกต่อไป ซ่ึงมีผลทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลตอบแทนและผลประโยชน์สาํหรับพนกังานดงักล่าว

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ปี 2556  มีมลูค่าเท่ากบั 79.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่า
เท่ากบั 91.0 ลา้นบาท และ 94.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยยกเลิกการจ่ายค่าบริการในดา้นเทคนิคการโฆษณาในอตัรา 0.5% ของรายไดจ้ากการติดต่อโฆษณาใหก้บั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ รวมทั้งบริษทัต่าง ๆ มีความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 309.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มลูค่า
เท่ากบั 400.4 ลา้นบาท และ 407.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงไดช้ี้แจงไวแ้ลว้ในรายการ
ต่าง ๆ ขา้งตน้

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 97.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555
และปี 2554 มีมลูค่า 123.0 ลา้นบาท และ 103.6 ลา้นบาทตามลาํดบั ส่วนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงไดช้ี้แจงไวแ้ลว้
ในรายการต่าง ๆ ขา้งตน้

ตน้ทุนทางการเงิน  ทั้ง 3 ปี ไม่มีตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระหน้ีสินทาง
การเงินใด ๆ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย-บริษทัร่วม   ปี 2556 มีส่วนแบ่งกาํไรฯ 0.3 ลา้น
บาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีส่วนแบ่งกาํไรฯ 0.5 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 97.4 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั
123.5 ลา้นบาท และ 103.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงไดช้ี้แจงไวแ้ลว้ในรายการต่าง ๆ 
ขา้งตน้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 19.6 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั
28.3 ลา้นบาท และ 33.0 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุท่ีปี 2556 มีมลูค่าลดลงจากปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจากปี 2556 
มีกาํไรก่อนภาษีเงินไดล้ดลงจากทั้ง 2 ปี นอกจากน้ีอตัราภาษีเงินไดข้องปี 2556 ก็ลดลงจากทั้ง 2 ปี กล่าวคือปี 2556
มีอตัราภาษีเงินได ้20% ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีอตัราภาษีเงินได ้23% และ 30% ตามลาํดบั
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กาํไรสุทธิ  ปี 2556 มีมลูค่าเท่ากบั 77.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มีมลูค่าเท่ากบั 95.2 ลา้น
บาทและ 70.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ดีแมว้่าปี 2556 จะมีรายไดร้วมลดลงจากปี 2555 และปี 2554 แต่ปี 2556
กลบัมีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2555 เพียง 17.4 ลา้นบาท ทั้ง ๆ ท่ีรายไดร้วมลดลงจากปี 2555 เป็นจาํนวน 116.5 ลา้นบาท
นอกจากน้ีปี 2556 มีรายไดร้วมลดลงจากปี 2554 จาํนวน 103.9 ลา้นบาท แต่กลบัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 7.2 
ลา้นบาท ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วมกนัของปี 2556 ลดลง
มากกว่าการลดลงของรายไดร้วม

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี   รายการน้ีเกือบทั้งหมดจะเป็นผลมาจากกาํไร(ขาดทุน)
จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย ส่วนผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินมีมลูค่านอ้ยมากในปี
2556 มีขาดทุนฯ-สุทธิจากภาษี 6.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 เป็นกาํไรฯ-สุทธิจากภาษี 4.3 ลา้นบาท และปี 2554  
เป็นขาดทุนฯ-สุทธิจากภาษี 9.0 ลา้นบาท แสดงว่ามลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัถืออยูล่ดลงในปี 2554 มีการ
ฟ้ืนตวัในปี 2555 และกลบัลดลงอีกในปี 2556

กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  ปี 2556 มีมลูค่า 71.6 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2554 มี
มลูค่า 99.5 ลา้นบาท และ 61.6 ลา้นบาทตามลาํดบั ส่วนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ทั้งหมดตามราย
การต่าง ๆ ขา้งตน้

อน่ึง อตัราส่วนทางการเงิน และอตัราการเติบโตท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร ปี 2556  มีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่าปี 2555 และ ปี 2554
เน่ืองจากมีรายไดค่้าบริการลดลง มากกว่าตน้ทุนบริการท่ีลดลงเพราะตน้ทุนบางรายการเป็นตน้ทุนคงท่ี จึงทาํให้
กาํไรขั้นตน้ลดลงจากปี 2555 และปี 2554 ในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราการลดลงของรายไดค่้าบริการ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไร
ขั้นตน้ลดลงค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ดีอตัรากาํไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ไม่
มาก และใกลเ้คียงกบัปี 2554 ทั้งน้ีเพราะปี 2556 มีค่าใชจ่้ายดาํเนินงานลดลงในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราการลดลง
ของรายไดร้วม นอกจากน้ีอตัราภาษีเงินไดก้็ลดลงตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ปี 2556 มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยต์ ํ่ากว่าปี 2555
และใกลเ้คียงกบัปี 2554 ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกบัอตัรากาํไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ จึงมีสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้

อตัราการเติบโต  ปี 2556 ทั้งยอดขายรวม ตน้ทุนขายรวม กาํไรขั้นตน้ รายไดร้วม ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานรวม
และกาํไรสุทธิ มีอตัราลดลงจากปี 2555 และปี 2554 ซ่ึงสาเหตุของการลดลงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้

สรุป  ผลการดาํเนินงานในปี 2556 ดอ้ยกว่าปี 2555 แต่ดีกว่าปี 2554 ดงันั้นจึงถือว่าผลการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นท่ีน่าพอใจพอสมควร แมว้่าจะมีการยกเลิกการโฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่รายหน่ึง ซ่ึงมียอด
งบโฆษณาปีละประมาณ  130 ลา้นบาท รวมทั้งมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศเกิดข้ึนเป็นระยะเวลานาน
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3.2 ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

(หน่วย : ลา้นบาท)
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

สินทรัพยห์มุนเวียน 770.36 774.38 633.70
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 428.32 443.01 421.35
  รวม 1,198.68 1,217.39 1,055.05   

จากตารางสรุปไดด้งัน้ี
1.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 1,198.68 ลา้นบาท ในขณะ
    ท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 
    1,217.39 ลา้นบาท และ 1,055.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั
2. ปี 2556  มีการเปล่ียนแปลงสินทรัพยจ์ากปี 2555 ดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 65.95
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลดลง (0.04)
เงินฝากประจาํเพ่ิมข้ึน 29.50
เงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน ๆ ลดลง (32.09)
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึน 25.00
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ลดลง (93.83)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1.49
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 0.27
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง (14.59)
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานลดลง (0.05)
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง (2.84)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ ลดลง (0.20)
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 2.85
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (0.13)

รวม (18.71)
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การเปล่ียนแปลงขา้งตน้สรุปไดด้งัน้ี :
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 65.95 ลา้นบาท เน่ืองจากไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   115.45 ลา้นบาท ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 7.07 ลา้นบาท และใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 56.57 
   ลา้นบาท 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ยลดการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน แต่เพ่ิมการลงทุน
    ในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี อยา่งไรก็ดีลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนลดลง 94 ลา้นบาท 
    เน่ืองจากมีการยกเลิกการโฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่รายหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหมี้เงินสดและรายการ
    เทียบเท่าเงินสด ตลอดจนเงินฝากประจาํเพ่ิมข้ึนรวมกนัในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนักบัการลดลงของลกูหน้ี
    การคา้และลกูหน้ีอ่ืน
3. สินทรัพยอ่ื์น ๆ เปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย

3. คุณภาพของสินทรัพยท่ี์สาํคญัสรุปไดด้งัน้ี
1.  ลกูคา้ส่วนใหญ่ชาํระหน้ีตามกาํหนด ปี 2556 มีระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย 60 วนั ซ่ึงนานกว่า
    ปี 2555 และปี 2554 เลก็นอ้ย อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
    ประมาณ 18.1 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์
    เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลกูคา้
2.  เงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว มีทั้งเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุน
   ในตราสารหน้ีและตราสารทุน มลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของเงินลงทุนต่างๆ 
    มีทั้งสูงข้ึนและลดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุง
    มลูค่ายติุธรรมประมาณ 16.4 ลา้นบาท ซ่ึงในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554
    มีขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนฯ ประมาณ 10.3 ลา้นบาท และ 14.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั
3.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีมลูค่า
    ท่ีจะไดรั้บคืนสูงกว่ามลูค่าตามบญัชี จึงไม่มีการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

หนีสิ้น
(หน่วย : ลา้นบาท)

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
หน้ีสินหมุนเวียน 300.29 339.04 238.60
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 39.50 34.52 29.70
  รวม 339.79 373.56 268.30
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จากตารางสรุปไดด้งัน้ี : 
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินทั้งส้ิน 339.79 ลา้นบาท ในขณะท่ี ณ วนัท่ี
    31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินทั้งส้ิน 373.56 ลา้นบาทและ
    268.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั
2. ปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงหน้ีสินจากปี 2555 ดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง (37.75)
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายลดลง (2.60)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1.6
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 6.07
สิทธิการเช่ารอตดับญัชีลดลง (1.09)

รวม (33.77)

การเปล่ียนแปลงขา้งตน้สรุปไดด้งัน้ี :
1. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง เน่ืองจากมีการยกเลิการโฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่รายหน่ึง
2. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายลดลง เน่ืองจากอตัราภาษีเงินไดล้ดลงจาก 23% เป็น 20%
3. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากการเพ่ิมข้ึนของภาษีมลูค่าเพ่ิม
4. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการปรับการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพ่ิมข้ึน
5. สิทธิการเช่ารอตดับญัชีลดลง เน่ืองจากโอนไปเป็นรายไดทุ้ก ๆ ปี

ส่วนของเจ้าของ
(หน่วย : ลา้นบาท)

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
ส่วนของเจา้ของ 858.89 843.83 786.75

จากตารางสรุปไดด้งัน้ี :
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของเจา้ของ 858.89 ลา้นบาท ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 
    ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของเจา้ของ 843.83 ลา้นบาทและ
    786.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั
2. ปี 2556  มีการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของจากปี 2555 ดงัน้ี
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(หน่วย : ลา้นบาท)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 71.63
จ่ายเงินปันผล (56.57)

เพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 15.06

อน่ึง อตัราส่วนทางการเงิน ขอ้มลูต่อหุน้ และอตัราการเติบโตท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานะการเงิน สรุปไดด้งัน้ี

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ปี 2556 มีอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกลเ้คียงกบัปี
2555 และปี 2554 เน่ืองจากปี 2556 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ใกลเ้คียงกบัปี 2555 และปี 2554 ซ่ึงทั้ง 
3 ปีมีความเส่ียงทางการเงินนอ้ย เน่ืองจากมีหน้ีสินรวมนอ้ยกว่าส่วนของผูถื้อหุน้มาก นอกจากน้ีทั้ง 3 ปี ไม่มีเงินกูย้มื
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในเร่ืองดอกเบ้ียจ่าย ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของทั้ง 3 ปี ก็มีความระมดั
ระวงักล่าวคือ อตัราการจ่ายเงินปันผลจะอยูร่ะหว่าง 60% ถึง 70% ของกาํไรสุทธิ

ขอ้มลูต่อหุน้  ปี 2556  กลุ่มบริษทัมีขอ้มลูต่อหุน้ใกลเ้คียงกบัปี 2555 และปี 2554 เน่ืองจาก ณ วนัส้ินปี
2556 มีมลูค่าตามบญัชีต่อหุน้และกาํไรสุทธิต่อหุน้ใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 ปี

อตัราการเติบโต  ปี 2556  สินทรัพยร์วมมีอตัราติดลบแสดงว่าปี 2556 มีสินทรัพยร์วมลดลงจากปี 2555
ทั้งน้ีเพราะลกูหน้ีการคา้ลดลงมาก เน่ืองจากมีการยกเลิกการโฆษณาใหล้กูคา้รายใหญ่รายหน่ึง ในขณะเดียวกนั 
หน้ีสินรวมก็มีอตัราติดลบ แสดงว่าปี 2556 มีหน้ีสินรวมลดลงจากปี 2555 ทั้งน้ีเพราะเจา้หน้ีการคา้ลดลงมากโดยมี
สาเหตุเดียวกนั อยา่งไรก็ดีปี 2556 อตัราการลดลงของหน้ีสินจะมากกว่าอตัราการลดลงของสินทรัพย ์ดงันั้นส่วน
ของเจา้ของปี 2556 จึงมีจาํนวนมากกว่าปี 2555  

สรุป  ณ วนัส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีฐานะการเงินใกลเ้คียงกบั ณ วนัส้ินปี 2555 และ ณ วนัส้ินปี 2554
เน่ืองจาก ณ วนัส้ินปี 2556 มีอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินและขอ้มลูต่อหุน้ใกลเ้คียงกบั ณ วนัส้ินปี 2555
และ ปี 2554 อยา่งไรก็ดีทั้ง 3 ปี กลุ่มบริษทัมีฐานะการเงินมัน่คง เน่ืองจากมีหน้ีสินนอ้ยกว่าส่วนของผูถื้อหุน้มาก 
ตลอดจนไม่มีเงินกูย้มืใด ๆ จึงไม่มีภาระเร่ืองดอกเบ้ียจ่าย

3.3 สภาพคล่อง
ปี 2556  กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องใกลเ้คียงกบัปี 2555 และปี 2554  เน่ืองจากปี 2556  มีอตัราส่วนทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัสภาพคล่อง ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วนสภาพคล่อง-
กระแสเงินสด อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ระยะเวลาชาํระหนี
และวงจรเงินสดใกลเ้คียงกบัปี 2555 และปี 2554 ซ่ึงทั้ง 3 ปี ถือว่ามีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์เน่ืองจากมีสินทรัพยห์มุนเ
และสินทรัพยห์มุนเวียนเร็ว มากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน 2 เท่ากว่า ซ่ึงน่าจะเป็นปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชช้าํระ
หน้ีสินหมุนเวียนไดท้ั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานประมาณ 35% ของหน้ีสินหมุนเวี
จึงทาํใหมี้ความปลอดภยัในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียน ยิง่ข้ึน และทั้ง 3 ปี มีวงจรเงินสดเพียง 20-23 วนั

*****  ทังนีผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพมิเตมิได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํปี  (แบบ 56-1) ของบริษัท ได้ที www.sec.or.th หรือ www.prakit.com
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท

1.  รายละเอยีดของผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม

คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์
ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
1. นายประกติ  อภิสารธนรักษ์ 75 ปริญญาตรี 9.0%  ของหุน้ บิดา นายอภิรักษ์ 2529-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    ประธานกรรมการบริหารและ เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสิทธิออก อภิสารธนรักษ์ กรรมการ บจก. ประกติแอนดแ์อสโซซิเอทส์
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มหาวิทยาลยั เสียงทั้งหมด กรรมการผูมี้ บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)
    ผกูพนับริษทั ธรรมศาสตร์ อาํนาจลงนาม กรรมการ บจก. หอ้งอดัเสียงทอง

ผกูพนับริษทั บจก. มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
บจก. อิมแพควีดีโอ โพรดกัชัน่

2521-2529 ประธานกรรมการ บจก. ประกติแอนดแ์อสโซซิเอทส์
2517-2521 ผูบ้ริหารดา้นการเงิน บจก.  ดีทแฮลม์โฆษณา

และส่ือโฆษณา
2. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู 69 ปริญญาตรี  0.13% ของหุน้ ไม่มี 2529-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    รองประธานกรรมการบริหาร สาขาประชา- ท่ีมีสิทธิออก กรรมการ บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)
    และกรรมการผูมี้อาํนาจ สัมพนัธ์และ เสียงทั้งหมด บจก. มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
    ลงนามผกูพนับริษทั โฆษณา เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)

ไมอาม่ีเดคจูเนียร์ 2520-2529 รองประธานกรรมการ บจก. ประกติแอนดแ์อสโซซิเอทส์
คอลเลจ ไมอาม่ี 2517-2520 ผูจ้ดัการ Warner-Lambert
สหรัฐอเมริกา ฝ่ายผลิตภณัฑ์ (Thailand) Co.,Ltd.

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

3. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง 66 ปริญญาตรี 0.43% ของหุน้ ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการและ บริหารธุรกจิ ท่ีมีสิทธิออก 2529-2550 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม วิทยาลยัโอไฮโฮ เสียงทั้งหมด 2523-2527 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ลินตาส
    ผกูพนับริษทั คริสเตียน 2518-2523 ผูอ้าํนวยการ บจก. เฟดเดอร์ส

สหรัฐอเมริกา ฝ่ายการตลาด
นกับริหารการตลาด 2513-2518 เจา้หนา้ท่ีการตลาด บจก. ดีทแฮลม์
โลซาน สวิสเซอร์แลนด์ ฝ่ายการตลาด

4.  นายวิเชียร  นาคอินทนนท์ 65 มธัยมศึกษา ปีท่ี 3 - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการ โรงเรียนวดัรางบวั 2529-2544 กรรมการรองผูจ้ดัการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์

2521-2529 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. ประกติแอนดแ์อสโซซิเอทส์
2511-2521 พนกังานฝ่ายศิลป์ บจก. ดีทแฮลม์
2508-2511 พนกังานฝ่ายศิลป์ Loxley (Thaildand) Co., Ltd.

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี
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คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์
ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

5. นายแอนดรู บอนซานิ 49 ปริญญาตรี - ไม่มี ปัจจุบนั 2543-ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส
     กรรมการ ซูนิ บิงแฮมตนั ท่ีปรึกษากฎหมายทัว่ไป

และเลขานุการ

6. นายโสมนสั   ณ บางชา้ง 65 ปริญญาโท - ไม่มี 2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการตรวจสอบและ บริหารธุรกจิ กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ Southeastern 2542-2545 ท่ีปรึกษาทางบญัชี บจก. ธรณีพิพฒัน์

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

บญัชีและการเงิน
2522-2531 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร บจก. ดีทแฮลม์โฆษณา
2518-2521 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ บรรษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ภายใน ประเทศไทย
2516-2517 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ องคก์ารโทรศพัทแ์ห่ง

ภายใน ประเทศไทย

7. ม.ร.ว. ถนดัศรี   สวสัดิวตัน์ 87 วารสารศาสตร์ - ไม่มี 2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการตรวจสอบและ ดุษฎีบณัฑิต กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ กติติมศกัด์ิ ประธานกรรมการ บจก. ครอบจกัรวาล

มหาวิทยาลยั 2539-2545 ประธานกรรมการ บจก. ธรณีพิพฒัน์
ธรรมศาสตร์ 2535-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากติิมศกัด์ิ บมจ. การบินไทย

การท่าอากาศยาน
2535-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากติิมศกัด์ิ บมจ. การบินไทย

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วิทยุการบิน

บจก. อิมแพควีดีโอ โพรดกัชัน่

8. นายโจนาธาน มาร์ค อลัลาร์ด 40 ปริญญาตรี - ไม่มี 2554-ปัจจุบนั หวัหนา้ส่วนการเงิน บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี
      กรรมการ มหาวิทยาลยัเลาท์ ภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิค

เบิร์ก 2552-2554 หวัหนา้ส่วนการเงิน บจก.เอจีส์มีเดีย เอเซีย
สหราชอาณาจกัร แปซิฟิค แมเนจเมนท(์สิงคโ์ปร์)

2548-2552 หวัหนา้ส่วนการเงิน บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี (ฮ่องกง)
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คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

9. ดร.พิชยั  จรรยศุ์ภรินทร์ 71 ปริญญาตรี 0.12%ของหุน้ ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    กรรมการอิสระ เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสิทธิออก กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์

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

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สภาอาจารยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

กรรมการ มูลนิธิอานนัทมหิดล
และเลขานุการ แผนกธรรมสาธิต

10. ดร.มนูญ  พาหิระ 75 ปริญญาตรี สาขา - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการอิสระและ เศรษฐศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยั รองประธานกรรมการ สาํนกังานปราบปราม

ธรรมศาสตร์ ฝ่ายมาตรการ การทุจริตแห่งชาติ
ปริญญาโท 2547-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยั 2544-2547 อธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก
แห่งชาติฟิลิปปินส์

ปริญญาเอก 2542-2544 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัฮาวาย

11. นายอนุชา  วิริยะชยั 59 ปริญญาตรี - ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ประกติ โฮลด้ิงส์
      กรรมการผูจ้ดัการและ เศรษฐศาสตร์ กรรมการ บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
      กรรมการผูมี้อาํนาจ มหาวิทยาลยั เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
      ลงนามผกูพนับริษทั ธรรมศาสตร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)

ปริญญาโท 2544-2550 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)
บริหารธุรกจิ 2542-2543 รองประธานอาวุโส บมจ.เบอร์ล่ียุคเกอร์
มหาวิทยาลยั แผนกสินคา้อุปโภค-
โอไฮโอ บริโภค
สหรัฐอเมริกา
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ช่ือ-สกุล อายุ การศึกษา หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว ช่ือหน่วยงาน

% ระหว่างผูบ้ริหาร บริษทั/ประเภทธุรกจิ
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12. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ์ 42 ปริญญาตรี 1.85% ของหุน้ บุตร ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกติ โฮลด้ิงส์
     กรรมการและ การตลาดและ ท่ีมีสิทธิออก ประธานกรรมการ กรรมการ บจก.มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว
     กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ระบบสารสนเทศ เสียง เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย)
     ผกูพนับริษทั เพ่ือการจดัการ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)

Southern 2544-2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน บจก.ดราฟทเ์อฟซีบี
Methodist University 2537-2540 เจา้หนา้ท่ีการตลาด บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

ปริญญาโท (ประเทศไทย)

บริหารธุรกจิ
The University of
North Carolina

13. น.ส.วิชชุดา  ไกรฤทธิกุล 55 ปริญญาตรี 0.03%ของหุน้ ไม่มี 2542-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บญัชีบณัฑิต ท่ีมีสิทธิออก และการเงิน
     การเงิน เลขานุการบริษทั มหาวิทยาลยั เสียง 2539-2542 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
    และเลขานุการคณะกรรมการ ธรรมศาสตร์ ฝ่ายบญัชีและการเงิน
    ตรวจสอบ ปริญญาโท 2537-2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. แมกนสั เคอร์วิส

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

2524-2530 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป
ฝ่ายบญัชี

14. นางสิริอร เชิญพิพฒัน์ 50 ปริญญาตรี - ไม่มี 2536-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     ผูอ้าํนวยการฝ่าย วารสารศาสตร์ ฝ่ายส่ือโฆษณา
     ส่ือโฆษณา มหาวิทยาลยั 2533-2536 ผูจ้ดัการ บจก. ประกติ แอนด ์เอฟซีบี

ธรรมศาสตร์ ฝ่ายส่ือโฆษณา
2530-2533 พนกังานวางแผน บจก. ประกติ แอนด ์เอฟซีบี

ส่ือโฆษณา

15. นางจารุวรรณ  กลัยาณมิตร 59 ปริญญาตรี - ไม่มี 2536-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ บมจ. ประกติ โฮลด้ิงส์
     ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริการธุรกจิ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     ทรัพยากรบุคคล บณัฑิต

มหาวิทยาลยั 2523-2536 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บจก. แพน  เอเชีย
รามคาํแหง และธุรกจิ
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ เพิ่ม (ลด) ปี 2556 คิดเป็น
กรรมการ คู่สมรส ระหวา่งปี รวม ร้อยละ กรรมการ คู่สมรส

1. นายประกิต  อภิสารธนรักษ์ 4,899,900           500,000              - 5,399,900           9.00 4,899,900           500,000              
2. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู 23,000                55,000                - 78,000                0.13 23,000                55,000                
3. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง 143,000              112,000              - 255,000              0.43 143,000              112,000              
4. นายวเิชียร  นาคอินทนนท์ - - - - - - -
5. นายนิโคลสั โจเซฟ คาเมรา - - - - - - -
6. นายโสมนสั ณ บางชา้ง - - - - - - -
7. มรว.ถนดัศรี  สวสัดิวตัน์ - - - - - - -
8. ดร.พิชยั  จรรยศ์ุภรินทร์ 69,800                - - 69,800                0.12 69,800                -
9. ดร.มนูญ  พาหิระ - - - - - - -
10. นายอนุชา  วริิยะชยั 10,000                - - - - - -
11. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ์ 1,051,093           - - 1,109,993           1.85 1,109,993           -
12. นายโจนาธาน มาร์ค อลัลาร์ด - - - - - - -
13. นางสาววชิชุดา  ไกรฤทธิกุล 20,000                - - 20,000                0.03 20,000                -
14. นางสิริอร  เชิญพิพฒัน์ - - - - - - -
15. นางจารุวรรณ  กลัยาณมิตร - - - - - - -

ปี 2555 ปี 2556
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

บริษทั    บริษทัร่วม                                    บริษทัอื่น ๆ
รายชื่อกรรมการ/ผูม้ีอาํนาจควบคุม ประกติ โฮลดิ้งส์ PRAKIT/FCB ดราฟท์เอฟซีบี มาร์เกต็ติ้ง ไดร์ว ไดเร็คท์ ห้องอดั อิมแพค วีดีโอ ประกติ แอนด์ 62 กราฟฟิก

(CAMBODIA) (ประเทศไทย) เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) เรสพอ็นซ์ เสียงทอง โพรดกัชัน่ แอสโซซิเอทส์ แอนด์ รีทชั

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

นายพิศาล    ประหัษฎางกรู B, C C C  C

นายปรีชา    เชาวโชติช่วง C

นายโสมนัส  ณ บางชา้ง F, G

ม.ร.ว. ถนัดศรี   สวสัดิวตัน์ G C

ดร. พิชยั  จรรยศ์ุภรินทร์ F,G

นายแอนดรู บอนซานิ C

นางสาววิชชุดา   ไกรฤทธิกุล B B B, C

นายอนุชา  วิริยะชยั B,D B,C,H B,C

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

นายโจนาธาน มาร์ค อลัลาร์ด C

นายวิเชียร    นาคอินทนนท์ C

นางจารุวรรณ   จนัทรพิทกัษ์ B B, C

นางสิริอร   เชิญพิพฒัน์ B B

ดร. มนูญ  พาหิระ F, G

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

F =  กรรมการตรวจสอบ G = กรรมการอิสระ H=ประธานเจา้หน้าที่บริหาร

                  บริษทัย่อย
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินและรายงานการของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผู้ถอืหุ้นและกรรมการของบริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
 
 
 

/ การตรวจสอบ
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การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั และไดมี้
การปรับปรุงยอ้นหลงั ขา้พเจา้เห็นวา่รายการปรับปรุงดงักล่าวแสดงไวอ้ยา่งเหมาะสมแลว้  
 
 

 
 (นายพรชยั กิตติปัญญางาม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 
บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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หน่วย:บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาม 2556 31 ธนัวาม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาม 2556 31 ธนัวาม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 145,257,920       79,305,094         87,403,864         121,068,878    55,912,775     42,401,904     
เงินลงทุนชัว่คราว

   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 7 25,239,454         25,277,720         24,444,757         25,239,455      25,277,720     24,444,757     
   เงินฝากประจาํ 30,000,000         500,000              1,500,000           -                   500,000          1,500,000       
   อ่ืน ๆ 8 208,123,750       240,208,629       152,024,171       130,478,098    145,946,115   60,449,018     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

   ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 8 30,000,000         5,000,000           24,500,000         30,000,000      5,000,000       24,500,000     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5.2 และ 9 318,392,731       412,227,122       335,116,621       261,514,296    228,106,261   224,009,628   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,350,916         11,864,535         8,713,588           5,172,331        5,623,678       4,688,531       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 770,364,771       774,383,100       633,703,001       573,473,058    466,366,549   381,993,838   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 10 30,000,000         30,000,000 32,500,000 30,000,000      30,000,000     30,000,000     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 11 2,080,650           1,807,305           1,292,561           13,926,406      13,926,406     13,926,406     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 155,825,255       170,411,528       139,448,565       151,325,255    165,911,528   139,448,565   
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 12 410,000              455,000              865,000              165,000           275,000          630,000          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 136,215,000       136,215,000       136,215,000       136,215,000    136,215,000   136,215,000   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 93,810,867         96,649,280         101,579,028       93,126,004      95,433,591     99,067,243     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 20,152                224,308              609,901              16,380             71,261            195,760          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 9,586,168             6,751,498             8,294,287             5,685,931        3,907,381       5,808,725       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 371,427              496,924              543,510              -                   -                  -                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 428,319,519       443,010,843       421,347,852       430,459,976    445,740,167   425,291,699   

รวมสินทรัพย์ 1,198,684,290    1,217,393,943    1,055,050,853    1,003,933,034 912,106,716   807,285,537   

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน่วย:บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาม 2556 31 ธนัวาม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาม 2556 31 ธนัวาม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 264,210,618       301,962,226       205,136,830       206,083,438    146,776,026   97,276,913     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,713,161           6,313,594           6,601,027           3,713,161        6,037,565       5,528,206       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,365,644         30,767,909         26,860,233         21,040,991      15,627,403     15,776,757     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 300,289,423       339,043,729       238,598,090       230,837,590    168,440,994   118,581,876   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 17 17,734,668         18,819,150         19,903,634         17,734,668      18,819,150     19,903,634     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 21,764,521         15,696,192         9,794,531           6,255,642        6,135,255       3,410,914       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 39,499,189         34,515,342         29,698,165         23,990,310      24,954,405     23,314,548     

รวมหนีสิ้น 339,788,612       373,559,071       268,296,255       254,827,900    193,395,399   141,896,424   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

      ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 99,484,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 19 99,484,000         99,484,000         99,484,000         99,484,000      99,484,000     99,484,000     

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
        หุน้สามญั 60,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 19 60,000,000         60,000,000         60,000,000         60,000,000      60,000,000     60,000,000     
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 20 193,568,560       193,568,560       193,568,560       193,568,560    193,568,560   193,568,560   
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000      10,000,000     10,000,000     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 610,281,329         589,054,719         536,277,978         501,953,395    465,405,880   416,396,954   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20 (16,448,927)         (10,298,486)         (14,623,566)         (16,416,821)     (10,263,123)    (14,576,401)    
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ 857,400,962       842,324,793       785,222,972       749,105,134    718,711,317   665,389,113   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,494,716           1,510,079           1,531,626           -                   -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 858,895,678       843,834,872       786,754,598       749,105,134    718,711,317   665,389,113   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,198,684,290    1,217,393,943    1,055,050,853    1,003,933,034 912,106,716   807,285,537   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 3

หนวย:บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดค่้าบริการ 21, 29 233,094,707             349,152,779             87,758,901              38,042,402          
รายไดค่้านายหนา้ 149,261,270             144,260,950             94,127,938              87,038,281          
ดอกเบ้ียรับ 7,481,734                 6,810,203                 6,578,800                6,094,741            
รายไดเ้งินปันผล 2,259,715                 2,528,039                 37,257,265              37,525,589          
รายไดบ้ริหารงานจดัการ 5.1 216,000                    216,000                    32,047,163              35,165,514          
รายไดอ่ื้น 5.1 14,622,417               20,423,563               12,265,681              17,061,841          
รวมรายได้ 406,935,843             523,391,534             270,035,748            220,928,368        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนบริการ 29 179,264,619             242,449,165             83,714,128              34,851,148          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 51,309,254               66,973,449               28,645,697              27,132,908          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 79,243,084               91,000,946               49,731,737              51,193,016          
รวมค่าใช้จ่าย 309,816,957             400,423,560             162,091,562            113,177,072        

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 97,118,886               122,967,974             107,944,186            107,751,296        
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตาม
   วิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วม 273,344                    514,745                    -                           -                       
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 97,392,230               123,482,719             107,944,186            107,751,296        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (19,613,533)              (28,323,825)              (14,831,671)             (16,341,120)         
กาํไรสําหรับปี 77,778,697               95,158,894               93,112,515              91,410,176          

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (7,692,122)                6,101,487                 (7,692,122)               6,101,487            
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,257                        11,802                      -                           -                       
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,538,424                 (1,788,209)                1,538,424                (1,788,209)           
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี-สุทธิจากภาษี (6,150,441)                4,325,080                 (6,153,698)               4,313,278            
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 71,628,256               99,483,974               86,958,817              95,723,454          

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 77,791,610               95,177,991               93,112,515 91,410,176
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,913)                     (19,097)                     -                           -                       

กาํไรสําหรับปี 77,778,697               95,158,894               93,112,515              91,410,176          

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 71,641,169               99,503,071               86,958,817 95,723,454
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,913)                     (19,097)                     -                           -                       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 71,628,256               99,483,974               86,958,817              95,723,454          

กาํไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 25 1.30 1.59 1.55 1.52

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย:บาท
ส่วนที่เป็นของของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิด ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร มูลคา่เงินลงทุน คา่งบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้
ยอดคงหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามที่
        รายงานไว้เดมิ 60,000,000   193,568,560   10,000,000        532,337,681           (18,930,391)            (47,165)              (18,977,556) 776,928,685            1,531,626 778,460,311  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.1 -                    -                      -                         3,940,297                   4,353,990                       -                 4,353,990 8,294,287                              - 8,294,287      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 60,000,000   193,568,560   10,000,000        536,277,978           (14,576,401)            (47,165)              (14,623,566) 785,222,972            1,531,626 786,754,598  
     จ่ายเงินปันผล 26 -                -                  -                     (42,401,250)    -                      -                  -                          (42,401,250)    -                  (42,401,250)   
     เงินปันผลส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย -                -                  -                     -                  -                      -                  -                          -                  (2,450)             (2,450)            
     กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                     95,177,991     -                      -                  -                          95,177,991      (19,097)           95,158,894    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                  -                     -                  4,313,278           11,802            4,325,080                4,325,080        -                  4,325,080      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 60,000,000   193,568,560   10,000,000        589,054,719   (10,263,123)        (35,363)           (10,298,486)            842,324,793    1,510,079       843,834,872  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่
        รายงานไว้เดมิ 60,000,000   193,568,560 10,000,000        584,869,002   (12,828,904)        (35,363)           (12,864,267)            835,573,295    1,510,079       837,083,374  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.1 -                -                  -                     4,185,717       2,565,781           -                  2,565,781                6,751,498        -                  6,751,498      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ปรับปรุงใหม่     60,000,000     193,568,560          10,000,000     589,054,719         (10,263,123)            (35,363)              (10,298,486)     842,324,793         1,510,079    843,834,872
     จ่ายเงินปันผล 26 -                -                  -                     (56,565,000)    -                      -                  -                          (56,565,000)    (56,565,000)   
     เงินปันผลส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย -                -                  -                     -                  -                      -                  -                          -                  (2,450)             (2,450)            
     กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                     77,791,610     -                      -                  -                          77,791,610      (12,913)           77,778,697    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                  -                     -                  (6,153,698)          3,257              (6,150,441)              (6,150,441)      -                  (6,150,441)     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 60,000,000   193,568,560   10,000,000        610,281,329   (16,416,821)        (32,106)           (16,448,927)            857,400,962    1,494,716       858,895,678  

4

บริษทั ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (งบการเงนิรวม)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย:บาท
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ในมูลค่ายตุิธรรมของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามรายงานไว้เดมิ      60,000,000    193,568,560           10,000,000         414,942,219          (18,930,391) 659,580,388       
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.1 -                -                -                    1,454,735           4,353,990            5,808,725           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - ปรับปรุงใหม่      60,000,000    193,568,560           10,000,000         416,396,954          (14,576,401) 665,389,113       
     จ่ายเงินปันผล 26 - - - (42,401,250)        - (42,401,250)        
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 91,410,176         - 91,410,176         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - 4,313,278            4,313,278           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 60,000,000    193,568,560  10,000,000         465,405,880       (10,263,123)         718,711,317       

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน 60,000,000    193,568,560  10,000,000         464,064,280       (12,828,904)         714,803,936       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.1 -                 -                 -                      1,341,600           2,565,781            3,907,381           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - ปรับปรุงใหม่      60,000,000    193,568,560           10,000,000         465,405,880          (10,263,123)         718,711,317
      จ่ายเงินปันผล 26 - - - (56,565,000)        - (56,565,000)        
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 93,112,515         - 93,112,515         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (6,153,698)           (6,153,698)          
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 60,000,000    193,568,560  10,000,000         501,953,395       (16,416,821)         749,105,134       

5

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกจิการ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



6

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 77,778,697         95,158,894      93,112,515              91,410,176               

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 14 5,534,836           5,769,516        4,961,511                4,898,003                 

ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 204,156              424,093           54,881                     162,999                    

หน้ีสงสยัจะสูญ 73,494                43,671             -                               -                               

หน้ีสูญรับคืน (31,776)               -                       (60,000)                    -                               

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          (67,107)            -                               93,987                      

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและ

     เงินลงทุนระยะยาว (6,354,729)          (8,588,485)       (7,331,376)               (8,940,532)               

(กาํไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (2,539,031)          (5,382,625)       199,124                   (3,343,217)               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,854,830           7,859,720        2,846,887                2,724,340                 

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

รายไดเ้งินปันผล (2,259,715)          (2,528,039)       (37,257,265)             (37,525,589)             

รายไดด้อกเบ้ีย (7,481,734)          (6,810,170)       (6,578,800)               (6,094,741)               

(กาํไร)ขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (273,344)             (514,745)          -                               -                               

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

    เงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึน (250,298)             155,242           -                               -                               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19,613,533         28,323,825      14,831,671              16,341,120               

91,784,436         112,759,307    63,694,665              58,642,063               

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 97,169,547         (76,951,994)     (30,314,597)             (3,785,468)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 241,925              (3,208,326)       451,347                   (960,146)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125,497              46,587             -                               -                               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (47,446,782)        96,825,396      49,612,238              49,499,113               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,597,735           3,907,676        5,413,587                (149,353)                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,786,500)          (1,958,060)       (2,726,500)               -                               

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 140,685,858       131,420,586    86,130,740              103,246,209             

จ่ายภาษีเงินได้ (25,238,518)        (28,946,411)     (17,396,200)             (15,718,627)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 115,447,340       102,474,175    68,734,540              87,527,582               

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



7

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ลงทุนในเงินฝากประจาํ (29,500,000)        1,000,000        500,000                   1,000,000                 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 8 255,555,261       169,273,331    131,215,228            41,595,859               

ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว 8 (220,431,096)      (252,098,448)   (114,469,432)           (123,420,977)           

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน 12 (626,000)             (400,000)          (200,000)                  (200,000)                  

เงินสดรับจากการให้กูย้ืม 12 831,375              940,000           530,000                   580,000                    

ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 8 (53,102,847)        (87,884,942)     (53,102,847)             (85,884,942)             

เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 8 47,393,737         92,802,272      47,393,737              92,802,272               

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,696,423)          (2,037,763)       (2,653,923)               (1,399,351)               

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          1,265,102        -                               41,013                      

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          (38,500)            -                               (38,500)                    

เงินสดรับจากเงินปันผล 2,259,715           2,528,039        37,257,265              37,525,589               

ดอกเบ้ียรับ 7,385,957           6,469,862        6,516,535                5,783,576                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน             7,069,679      (68,181,047)                52,986,563               (31,615,461)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 26 (56,565,000)        (42,401,250)     (56,565,000)             (42,401,250)             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,450)                 (2,450)              -                               -                               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (56,567,450)        (42,403,700)     (56,565,000)             (42,401,250)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 65,949,569         (8,110,572)       65,156,103              13,510,871               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 79,305,094         87,403,864      55,912,775              42,401,904               

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี 3,257                  11,802             -                               -                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6 145,257,920       79,305,094      121,068,878            55,912,775               

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด

       จาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจจะนาํมา

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

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



8 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

1 ข้อมูลทั่วไป  

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 24.68) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย และ บริษทั เอฟซีบี อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค ์ (ถือหุน้ร้อยละ 24.67) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั เก่ียวกบัการรับจา้งผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหนา้
จดัหาส่ือโฆษณา รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ และรับจา้งบริหารงานบริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

  ประเทศที ่  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   2556 2555 
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั  ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)  จาํกดั  โฆษณา ไทย 99.99 99.99 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา ไทย 99.97 99.97 
บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (พม่า)  จาํกดั*  โฆษณา พม่า 90.00 90.00 
บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั**  โฆษณา  กมัพชูา 80.00 80.00 

 * บริษทัไม่ไดน้าํงบการเงินของบริษทั ประกิต แอนด ์ เอฟซีบี (พม่า) จาํกดั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
และ 2555 มารวมในงบการเงินรวมของบริษทั เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2550 ประเทศพม่าเกิดความไม่สงบทาง
การเมือง บริษทัขาดการติดต่อส่ือสารกบับริษทัยอ่ย จึงทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมการดาํเนินการของกิจการ อีกทั้งภาวะการณ์
แข่งขนัของธุรกิจโฆษณาในประเทศพม่าไม่เอ้ืออาํนวยใหธุ้รกิจเติบโตตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จึงมีมติใหด้าํเนินการปิดกิจการบริษทัยอ่ยน้ี 

** งบการของเงินบริษทั ประกิต แอนด ์ เอฟซีบี (กมัพชูา) จาํกดั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 
ใชง้บการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึน 

2 เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชี (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเช่น
แสดงเป็นหลกัลา้นบาท 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

2.3 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  
2.3.1 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
ดงัต่อไปน้ี :  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล 
  เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 8  ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 
  เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด 
  ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได–้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี  
ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชี เก่ียวกบั การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  

 

2.3.2 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี : 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) 
 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

2557 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) 
 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) 
 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอนการ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
 

การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ
ของกฎหมายตามสญัญาเช่า 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 



11 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

บริษทัยงัมิไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั
คาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 
 

2.4 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ย
ราคายติุธรรม 
  

2.5 การประมาณการ  

 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณการความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชีมีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 16 เก่ียวกบั อตัราคิดลด 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน และอตัรามรณะ 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.3.1 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

3.1 การบญัชีภาษีเงินได ้

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือจาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือจาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการไดรั้บคืนหรือตอ้งจ่ายในอนาคตตามลาํดบัซ่ึงเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็น
ตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี  

    หน่วย : พนับาท
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม
2556 

 31 ธนัวาคม 
2555 

 1 มกราคม 
2555 

 31 ธนัวาคม
2556 

 31 ธนัวาคม 
2555 

 1 มกราคม 
2555 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน   10,526 7,793  9,008 6,383 4,833  6,334 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี(เพิ่มข้ึน)   (939) (1,042)  (714) (697) (925)  (525) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน(ลดลง)  (4,104) (2,566)  (4,354) (4,104) (2,566)  (4,354) 
กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน (ลดลง) 5,483 4,185  3,940 1,582 1,342  1,455 

 

   หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม  

 
2556 

 
 

2555 
  

2556 
 

 
2555 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพิ่มข้ึน) ลดลง 1,296  245  240  (113) 

กาํไรสาํหรับปีเพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,296  245 240 (113) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท)        0.0216  0.0041  0.0040       (0.0019) 

 
3.2  การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินท่ีใชใ้น การดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นสกุล
เงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) 
กาํหนดใหกิ้จการระบุสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และ
รายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าว ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ 
เงินตราสกลุอ่ืนนอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้น การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อสินทรัพย ์
หน้ีสิน และกาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 
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3.3 การนาํเสนอขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัไดป้รับ
ยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานของปี 2555 ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของกลุ่มบริษทัเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อ
สินทรัพย ์หน้ีสิน หรือกาํไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอ
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ท่ีผ่านมา
กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วน
งาน 

การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานท่ีเคยนาํเสนอในงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

รายการท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั  ผลขาดทุนใน
บริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
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บริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงาน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัถูกสันนิษฐานวา่
มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม ตามวิธีส่วน
ไดเ้สียภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบายการบญัชีให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมี
นยัสาํคญัหรือมีส่วนร่วมในการควบคุม จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัหรือมีส่วนร่วมในการควบคุมส้ินสุดลง 
เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น  มูลค่าตาม
บญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยนิยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม 

4.2 เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึงเกิดจาก
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายติุธรรม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการ
พิจารณามูลค่ายติุธรรม 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัรา
แลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

เม่ือมีการชาํระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายวา่
จะมีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาก
รายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง  

4.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  
ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน   ส่วนการบนัทึก
บญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงินลงทุนท่ีจะ
ถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบั
มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน    
ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสมจาก
การตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงั
ถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

4.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้ง
สองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้ง
ของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่  ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนใน
การเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

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

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการ
การดอ้ยค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้น
พร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

วธีิการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบบญัชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม  
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4.9 การดอ้ยค่า 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้
บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้
ถือหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ี
อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงิน
สดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 

4.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

4.11 สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวซ่ึงมีกาํหนด 29 ปี 

4.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก
กิจการหน่ึงแยกต่างหาก และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระ
ผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ทาํงานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผกูพนั
สุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินลดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงาน
จากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบั
สกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
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การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้โดย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้ เม่ือมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของพนักงานของกลุ่มบริษทั การรับรู้เป็น
สินทรัพยจ์าํกดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั  ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมี
ใหก้บักลุ่มบริษทั ถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของหน้ีสินของโครงการ 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของ
พนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด  ผลประโยชน์
ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่มบริษทัมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระ
ผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

4.13 ประมาณการหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

4.14 รายได ้

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือส่งมอบงานบริการนั้น 

ค่านายหน้า 

สาํหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ยจาํนวนเงินสุทธิ
เป็นค่านายหนา้ 



20 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและ
เงินฝากธนาคาร 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้น
รอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

4.15 ค่าใชจ่้าย  

สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนั
การปรับค่าเช่า 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีทาํสญัญา กลุ่มบริษทัจะพิจารณาวา่สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ถา้การปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงในสญัญาข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยเ์ฉพาะ สินทรัพยเ์ฉพาะนั้นถือเป็นสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า โดย
สญัญาจะมีการโอนสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เม่ือสญัญานั้นมอบสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่กลุ่มบริษทั   

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สญัญา หรือ มีการประเมินสญัญาใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสญัญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
ดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะนั้น 
หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิง
ตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

4.16 ภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ
หุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ
ในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  
การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บั
ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ    ตามกฎหมายท่ี
จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมี
ความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระ
หน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

4.17 กาํไรต่อหุน้  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผู้
ถือหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

4.18 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วน
งานดาํเนินงานนั้นโดยตรง 

5 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมี
สาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 10 มีดงัน้ี 

 
ช่ือกจิการ  ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    
บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั   ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั อิมแพค วดีีโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิงคอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 
คณะบุคคล มาร์เกต็ต้ิง อินไซด ์ 
คละบุคคล มาร์เกต็ต้ิง บลิทซ  

 
 
 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
ผูถื้อหุน้ และ /หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
ผูถื้อหุน้ และ/ หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
ผูถื้อหุน้ และ/ หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (จีน) จาํกดั   จีน เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ฮ่องกง) จาํกดั   ฮ่องกง เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (เซ่ียงไฮ)้ จาํกดั   จีน เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ฟิลิปปินส์) จาํกดั  ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (มาเลเซีย) จาํกดั  มาเลเซีย เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี(เกาหลี) จาํกดั   เกาหลี เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ฮมับรูก) จาํกดั  เยอรมนี เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั เอฟซีบี เวริลดไ์วด ์(เอส เอ) จาํกดั  เมก็ซิโก เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศในกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดราฟทแ์อดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั  กมัพชูา ผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าบริการ ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัลูกคา้ทัว่ไป 
ตน้ทุนบริการ ราคาตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพย ์
ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน 

ราคาตามบญัชี 
คิดตามพื้นท่ีท่ีเช่าในอตัราท่ีอา้งอิงอตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ขอ้ตกลงในการจดัการบริหารงาน คิดค่าบริการระหวา่งกนัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการเรียกเก็บเงินแทนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 3.40 ลา้นบาท และ 
46.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2555: 1.67 ลา้นบาท และ 42.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั) รายการดงักล่าวไม่มีการคิดค่าบริการระหวา่งกนั   
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

5.1 รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี   
หน่วย : พนับาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคมหตุ  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

บริษัทย่อย      
รายไดค่้าบริการ  - - 296 57 
รายไดบ้ริหารงานจดัการ  - - 31,831 34,949 
รายไดค่้าเช่า  - - 3,107 3,107 
รายไดเ้งินปันผล  - - 34,998 34,998 
รายไดอ่ื้น  - - 96 96 
ตน้ทุนบริการ  - - 35,349 3,073 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  - - - 600 
บริษัทร่วม      
รายไดค่้าบริการ  - - - - 
รายไดบ้ริหารงานจดัการ  96 96 96 96 
รายไดค่้าเช่า  60 60 60 60 
รายไดอ่ื้น  24 24 24 24 
ตน้ทุนบริการ  415 21 362 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  - 960 - 960 
      
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายไดบ้ริหารงานจดัการ  120 120 120 120 
ตน้ทุนบริการ  9,210 10,528 3,378 715 
      
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
ผลประโยชน์ระยะสั้น  21,570 22,066 14,094 13,781 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน  1,563 1,563 1,324 1,324 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  23,133 23,629 15,418 15,105 

      
กลุ่มบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน เป็นตน้ 



25 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

5.2 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
5.2.1 ลกูหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556 2555 2556 2555 

  

บริษัทย่อย     
บริษทั  ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)  จาํกดั - - 19,833 3,417 
บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั - - 901 961 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 768 103 

บริษัทร่วม     

บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 16 16 16 16 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (เซ่ียงไฮ)้ จาํกดั - 1,274 - - 

บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ฟิลิปปินส์) จาํกดั - 1,217 - - 

บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (มาเลเซีย) จาํกดั - 1,040 - - 

บริษทั ดราฟทเ์อฟซีบี (ฮ่องกง) จาํกดั 598 - - - 

บริษทั เอฟซีบี เวลิร์ดไวด ์(เอส เอ) จาํกดั - - - - 

บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั 43 11 43 11 

 657 3,558 21,561 4,508 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (901) (961) 
สุทธิ 657 3,558 20,660 3,547 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดยคา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระเงิน ตามเง่ือนไข
การคา้ปกติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 ดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556 2555 2556 2555 
  

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 37 76 9,386 3,541 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ     
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 22 2,664 8,399 6 
3 - 6 เดือน 95 - 2,875 - 
6 - 12 เดือน 503 818 - - 
มากกวา่ 12  เดือน - - 901 961 
รวม 657 3,558 21,561 4,508 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (901) (961) 
สุทธิ 657 3,558 20,660 3,547 

     
5.2.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556 2555  2556 2555 

  
บริษัทย่อย     
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 37,273 2,003 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 467 - 467 - 
รวม 467 - 37,740 2,003 

 

ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็นหน้ีท่ีอยูใ่นกาํหนดชาํระเงินตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 
5.2.3 เงินทดรองจ่ายบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556 2555 2556 2555 

  

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

บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั 5,234 5,008 2,227 2,227  

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - - 10  

บริษัทร่วม     

บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 5 5 5 5 

 5,239 5,013 4,718 4,728 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (4,713) (4,713) 
สุทธิ 5,239 5,013 5 15 

 

5.2.4 เจ้าหน้ีการค้าบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555  2556  2555 
  
บริษัทย่อย        
บริษทั  ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย) จาํกดั    31  -  37,300  10,668 
บริษทั มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  3,739  107 
บริษัทร่วม        
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 201  1,049  114  1,027 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั 6,101  4,732  3,100  548 
รวม 6,333  5,781  44,253  12,350 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

5.2.5  เจ้าหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั      หน่วย : พนับาท  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555  2556  2555 

  
บริษัทย่อย        
บริษทั  ดราฟทเ์อฟซีบี (ประเทศไทย)  จาํกดั 
บริษทั มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- 
37,273 

 - 
- 

 - 
- 

 366 
- 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั 62 กราฟฟิค แอนด ์รีทชั จาํกดั -  245  -  245 
รวม 37,273  245  -  611 

 

5.2.6   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ จาํนาํเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 58.50 
ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขอ้ตกลงในความร่วมมือ และช่วยเหลือดา้นเทคนิคการโฆษณากบับริษทัในเครือท่ีอยูต่่างประเทศแห่ง
หน่ึง โดยตอ้งจ่ายค่าบริการในอตัราร้อยละ 0.50 ของรายไดจ้ากการติดต่อโฆษณาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 113,200 บาท และ 40,000 บาท ตามลาํดบั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2557 อตัราเช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555  2556  2555 
  
เงินสดในมือ 45 45 15 15 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 5,821 4,334 (1,589) 193 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 139,392 74,926 122,643 55,705 
รวม 145,258 79,305 121,069 55,913 

 
 



29 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

7 เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  

ในปี 2548 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จาํกดั เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย บริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวน
เงิน 20 ลา้นบาท และไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนแบบ Privileged Select – IPO โดยเป็นการลงทุนในกองทุนผสมยดืหยุน่เนน้
การลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานดี และตราสารหน้ีใดๆ ทั้งน้ี 
นโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญามอบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคล 
โดยมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
           หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวมและ            
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2556  2555 

   
หน่วยลงทุน       20,000  20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม    5,239  5,278 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์       25,239  25,278 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร เงินลงทุน
ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี   หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวมและ            
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2556  2555 

   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
     เงินฝากสถาบนัการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน 
     สินทรัพยอ่ื์น 
     หน้ีสินอ่ืน 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม 
     เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
          หุน้กู ้
          พนัธบตัร 
     ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
     ตัว๋แลกเงิน 
    กองทุนเปิด 

     
5,797 

 
270 

(417) 
 
 

10,329 
995 

1,000 
1,000 
6,265 

  
4,171 

 
155 

(9) 
 
 

10,337 
4,884 
3,100 
2,000 

640 
รวม       25,239  25,278 



30 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
             หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555   2556  2555 
หลกัทรัพย์เพือ่ค้า  
หน่วยลงทุน 205,084  234,849  129,200  142,275 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 3,040  5,359  1,278  3,671 
สุทธิ 208,124 240,208  130,478  145,946 

 



31 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555   2556  2555 
ยอดยกมาตน้ปี 
ซ้ือเงินลงทุน 
จาํหน่ายเงินลงทุน 

240,208 
220,431 

(252,545) 

 152,024 
252,098 

(165,964) 

 145,946 
114,469 

(128,835) 

 60,449 
123,421 
(40,211) 

รวม 208,094  238,158  131,580  143,659 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 30  2,050  (1,102)  2,287 
สุทธิ 208,124  240,208  130,478  145,946 

เงนิลงทุนระยะยาว หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบการเงนิรวม  

  
หลกัทรัพยเ์ผือ่

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน
ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

- 
 
- 

 118,000 
 

- 

 - 
 
- 

 118,000 
 

- 
 -  118,000  -  118,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (30,000)  -  (30,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  88,000  -  88,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 85,846  -  -  85,846 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(20,521) 

  
- 

  
- 

  
(20,521) 

           รวมมูลค่าตราสารทุน 65,325  -  -  65,325 
เงินฝากประจาํ(ไม่ติดภาระคํ้าประกนั) -  -  2,500  2,500 

รวมเงนิลงทุนระยาว 65,325  88,000  2,500  155,825 

 



32 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  
หลกัทรัพย ์
เผือ่ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน
ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 

      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

- 
 
- 

 116,000 
 
- 

 - 
 
- 

 116,000 
 
- 

 -  116,000  -  116,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (30,000)  -  (30,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  86,000  -  86,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 85,846  -  -  85,846 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(20,521) 

  
- 

  
- 

  
(20,521) 

            รวมมูลค่าตราสารทุน 65,325  -  -  65,325 

รวมเงนิลงทุนระยาว 65,325  86,000  -  151,325 

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 งบการเงนิรวม  

  
หลกัทรัพยเ์ผือ่

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน
ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

- 
 
- 

 118,000 
 
- 

 - 
 
- 

 118,000 
 
- 

 -  118,000  -  118,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (5,000)  -  (5,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  113,000  -  113,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 67,740  -  -  67,740 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(12,828) 

  
- 

  
- 

  
(12,828) 

           รวมมูลค่าตราสารทุน 54,912  -  -  54,912 
เงินฝากประจาํ(ไม่ติดภาระคํ้าประกนั) -  -  2,500  2,500 
รวมเงนิลงทุนระยาว 54,912  113,000  2,500  170,412 

 
 
 
 
 



33 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  
หลกัทรัพย ์
เผือ่ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน
ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 

      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

- 
 
- 

 116,000 
 
- 

 - 
 
- 

 116,000 
 
- 

 -  116,000  -  116,000 
      หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (5,000)  -  (5,000) 
          รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  111,000  -  111,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 67,740  -  -  67,740 
      กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
        ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(12,828) 

  
- 

  
- 

  
(12,828) 

            รวมมูลค่าตราสารทุน 54,912  -  -  54,912 

รวมเงนิลงทุนระยาว 54,912  111,000  -  165,912 
 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555   2556  2555 

  
ยอดยกมาตน้ปี 
ซ้ือเงินลงทุน 
จาํหน่ายเงินลงทุน 

172,912 
62,798 

(44,693) 

 163,949 
87,885 

(85,023) 

 170,912 
62,798 

(44,693) 

 163,949 
85,885 

(85,023) 
รวมราคาทุน 191,017  166,811  189,017  164,811 
กาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ        
  ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (7,692)  6,101  (7,692)  6,101 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 
หัก ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 

183,325 
(30,000) 

 172,912 
(5,000) 

 181,325 
(30,000) 

 170,912 
(5,000) 

สุทธิ 153,325  167,912  151,325  165,912 
เงินฝากประจาํ(ไม่ติดภาระคํ้าประกนั) -  2,500  -  - 

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 153,325  170,412  151,325  165,912 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน บริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและ 
ไดแ้สดงรายการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



34 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 
8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

ระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดชาํระตราสารหน้ีประเภทหลกัทรัพยท่ี์ถือจนครบกาํหนดมีดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556          หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

วนัครบกาํหนดชําระ   ราคาทุน    มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน   มูลค่ายติุธรรม 

   

ไม่เกิน 1 ปี   30,000  30,000  30,000  30,000 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  63,000  63,000  61,000  61,000 

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

เกินกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน  15 ปี -  - -  - 

รวม    118,000  118,000  116,000  116,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555          หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

วนัครบกาํหนดชําระ   ราคาทุน    มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน   มูลค่ายติุธรรม 

ไม่เกิน 1 ปี  5,000  5,000  5,000  5,000 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  73,000  73,000  71,000  71,000 

เกินกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน  10 ปี  27,000  27,000  27,000  27,000 

เกินกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน  15 ปี 13,000  13,000 13,000  13,000 

รวม    118,000  118,000  116,000  116,000 

 



35 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 
9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
                 หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 

ลูกหนีก้ารค้า          

ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ - สุทธิ           

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  657  3,558 21,561 4,508 

 บริษทัอ่ืน   42,729  69,369 18,925 16,653 

ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินรับ        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  467  - 37,740 2,002 

 บริษทัอ่ืน   264,599  327,546 175,832 198,826 

เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  5  5 4,718 4,727 

เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา   1,162  4,784 - 3,355 

รายไดค้า้งรับ   13,389  11,700 8,541 8,170 

เงินทดรองจ่าย   5,450  5,358 73 293 

อ่ืนๆ   8,104  8,047 5,427 935 
รวม   336,562  430,367 272,817 239,469 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (18,169)  (18,140) (11,303) (11,363) 
สุทธิ   318,393  412,227 261,514 228,106 



36 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดยคา้ง
ชาํระเกินกาํหนดชาํระเงินตามเง่ือนไขการคา้ปกติ ดงัต่อไปน้ี       

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556 2555 2556 2555 
     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 19,709 37,931 12,646 8,981 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 16,089 24,674 4,191 5,630 
3 - 6 เดือน 122 26 46 - 
6 - 12 เดือน 187 32 - - 
มากกวา่ 12  เดือน 6,622 6,708 2,042 2,042 
รวม 42,729 69,371 18,925 16,653 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,349) (6,308) (2,042) (2,042) 
สุทธิ 36,380 63,063 16,883 14,611 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 แล  2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน  ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีโดย
คา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระเงินตามเง่ือนไขการคา้ปกติ ดงัต่อไปน้ี  

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556 2555 2556 2555 

     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 103,389 213,636 72,399 149,901 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 148,274 91,920 99,407 45,274 
3 - 6 เดือน 565 9,977 378 3 
6 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12  เดือน 12,370 12,013 3,647 3,647 
รวม 264,598 327,546 175,831 198,825 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,820) (11,835) (3,647) (3,647) 
สุทธิ 252,778 315,711 172,184 195,178 

 
 



37 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

10. เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษทัมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีของบริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และวงเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาทโดยเงินฝาก
ประจาํธนาคารดงักล่าวไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 ต่อปี และ 1.25 – 2.75 ต่อปี ตามลาํดบั 

11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
งบการเงนิรวม 

  หน่วย : พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

งบการเงนิรวม 
 หน่วย : พนับาท  

 

      สดัส่วน  เงินลงทุน   
บริษทั ประเภท

กิจการ 
 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 
 เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน 
 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
  
เงินปันผลรับ 

บริษัทร่วม 
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

  
 

โฆษณา 

  
 
2,000,000 

  
 

49.00 

 
 

1,421 

 
 

2,081 

  
 

- 

      สดัส่วน  เงินลงทุน   
บริษทั ประเภท

กิจการ 
 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 
 เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน 
 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
  
เงินปันผลรับ 

บริษัทร่วม 
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

  
 

โฆษณา 

  
 

2,000,000 

  
 

49.00 

 
 

1,421 

 
 

1,807 

  
 

- 



38 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ        หน่วย : พนับาท 

 
 

  
 บริษทั 

  ประเภท 
   กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท/US$) 

 สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุนตามวธีิ 
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

      2556 2555  2556 2555  2556 2555 

บริษทัย่อย              
บริษทั  ดราฟทเ์อฟซีบี  
  (ประเทศไทย)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
10,000,000 

  
99.99 

 
99.99 

  
9,999 

 
9,999 

  
34,998 

 
34,998 

บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี (พม่า)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
88,084 US$ 

  
90.00 

 
90.00 

  
2,011 

 
2,011 

  
- 

 
- 

บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
25,000 US$ 

  
80.00 

 
80.00 

  
507 

 
507 

  
- 

 
- 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว   
 เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
99.965 

 
99.965 

  
1,999 

 
1,999 

  
- 

 
- 

บริษทัร่วม              
บริษทั  ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์  
 (ประเทศไทย)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
49.00 

 
49.00 

  
1,421 

 
1,421 

  
 -   

 
- 

รวม         15,937 15,937  34,998  34,998  
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน         (2,011)  (2,011)    
รวมเงนิลงทุน         13,926   13,926    
              



39 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

12. เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท  

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
2556  2555  2556  2555 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,045 1,585  730 1,110  
บวก ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี  626 400  200 200  
 รวม  1,671 1,985  930 1,310  
หัก รับคืนระหวา่งปี (831) (940) (530) (580) 
ยอดคงเหลือปลายปี 840 1,045  400 730 
 หัก เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะครบกาํหนดในหน่ึงปี  (430) (590) (235) (455) 
สุทธิ 410 455  165 275  

 
บริษทั ไดใ้หพ้นกังานกูย้มืเงินตามระเบียบของบริษทั เพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯ โดยไม่คิดดอกเบ้ีย เงินใหกู้ย้มื ส่วนท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี แสดงอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
13 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
 หน่วย:พนับาท  

           งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

          2556  2555  2556  2555 

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

 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการ     90,000 90,000  90,000  90,000  

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

 
บริษทัฯ มีท่ีดินสองแปลง ซ่ึงจดัเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวประมาณ 310.40 ลา้นบาท 

 



40 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

  ที่ดิน  

อาคาร  สิ่งปลกู
สร้างและส่วน
ปรับปรุง 

 
 
 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
 

 
ส่วนปรับปรุง
ทรัพยส์ินเช่า 

 
 

เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน 

 
 

เครื่องใช้
สาํนกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ  รวม 
ราคาทุน                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  54,569  87,742  2,699  179  12,405  15,511  21,795  194,900 
เพิ่มขึ้น  377   25   -   -   534   1,100   -   2,036 
จาํหน่าย  (135)  -  -  (48)  (559)  (1,748)  (1,568)  (4,058) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ                 
   1 มกราคม พ.ศ. 2556  54,811  87,767  2,699   131  12,380  14,863  20,227  192,878 
เพิ่มขึ้น  -   302   -       -   568   675             1,150   2,695 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  54,811  88,069  2,699  131  12,948  15,538  21,377  195,573 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  -  49,779  1,361  119  11,717  13,809  16,537  93,322 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  3,218   90  15  245  1,043  1,159  5,770 
จาํหน่าย  -  -  -  (41)  (439)  (1,562)  (821)  (2,863) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ                 

   1 มกราคม พ.ศ. 2556  -  52,997  1,451  93  11,523  13,290  16,875  96,229 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  3,226  90  13  299  713  1,193  5,534 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  -  56,223  1,541  106  11,822  14,003  18,068  101,763 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  54,811  34,770  1,248  38  857  1,573  3,352  96,649 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  54,811  31,846  1,158  25  1,126  1,535  3,309  93,810 



41 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 
  หน่วย:พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ที่ดิน  
อาคาร  สิ่งปลกูสร้าง
และส่วนปรับปรุง 

 
 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
 

ส่วนปรับปรุง
ทรัพยส์ินเช่า 

 
เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน 

 
เครื่องใช้
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ  รวม 
ราคาทุน                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  54,569  87,742  2,699  -  11,568  10,159  14,941  181,678 
เพิ่มขึ้น  377   25   -   -   362   635   -   1,399 
จาํหน่าย  (135)  -  -  -  -  -  -  (135) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 และ                 
   1 มกราคม พ.ศ. 2556  54,811  87,767  2,699   -  11,930  10,794  14,941  182,942 
เพิ่มขึ้น  -   302   -      536   666   1,150   2,654 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -              -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  54,811  88,069  2,699  -  12,466  11,460  16,091  185,596 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  -  49,779  1,361  -  11,162  9,509  10,800  82,611 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  3,218  90  -  170  454  966  4,898 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ                 
   1 มกราคม พ.ศ. 2556  -  52,997  1,451  -  11,332  9,963  11,766  87,509 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  3,226  90    232  346  1,068  4,962 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  -  56,223  1,541  -  11,564  10,309  12,834  92,471 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  54,811  34,770  1,248  -  598  831  3,175  95,433 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  54,811  31,846  1,158  -  902  1,151  3,257  93,125 

ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วน  บริษทัไดน้าํไปจดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

15 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
    หน่วย : พนับาท 
 ประกอบดว้ย     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม

2556 
 31 ธนัวาคม

2555 
 31 ธนัวาคม

2556 
 31 ธนัวาคม 

2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,526  7,793  6,382  4,832 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (940)  (1,042)  (697)  (925) 
สุทธิ  9,586  6,751  5,685  3,907 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 
มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

ประกอบดว้ย 
 1 มกราคม 

2556 
บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 

เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2556 กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้  1,049 (7) - - 1,042 
ลูกหน้ีอ่ืน 637 (12) - - 625 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402 - - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  2,566 - 1,538 - 4,104 
ประมาณการหน้ีสิน 3,139 1,214 - - 4,353 
รวม 7,793 1,195 1,538 - 10,526 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  1,042 (102) - - 940 
รวม 1,042 (102) - - 940 
สุทธิ 6,751 1,297 1,538 - 9,586 
 



43 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

ประกอบดว้ย 

1 มกราคม 
2555 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม  
2555 กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้  1,206 (157) - - 1,049 
ลูกหน้ีอ่ืน 733 (96) - - 637 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 462 (60) - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4,354 - (1,788) - 2,566 
ประมาณการหน้ีสิน 2,253 886 - - 3,139 
รวม 9,008 573 (1,788) - 7,793 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  714 328 - - 1,042 
รวม 714 328 - - 1,042 
สุทธิ 8,294 245 (1,788) - 6,751 

 

   หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประกอบดว้ย 

1 มกราคม 
2556 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2556 กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีอ่ืน 637 (12) - - 625 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402 - - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 2,565 - 1,538 - 4,103 
ประมาณการหน้ีสิน 1,228 24 - - 1,252 
รวม 4,832 12 1,538 - 6,382 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  925 (228) - - 697 
รวม 925 (228) - - 697 
สุทธิ 3,907 240 1,538 - 5,685 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

 

   หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประกอบดว้ย 

1 มกราคม 
2555 

บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2555 กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีอ่ืน 733 (96) - - 637 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 462 (60) - - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4,353 - (1,788) - 2,565 
ประมาณการหน้ีสิน 785 443 - - 1,228 
รวม 6,333 287 (1,788) - 4,832 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  525 400 - - 925 
รวม 525 400 - - 925 
สุทธิ 5,808 (113) (1,788) - 3,907 

16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

เจ้าหนีก้ารค้า          
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้       
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 5  6,302 5,781  44,253 12,350 
     บริษทัอ่ืน   34,540 65,091  7,361 8,361  
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย       
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 5  - 245 - 611  
     บริษทัอ่ืน   157,158 171,973  120,651 107,016  
รวม   198,000 243,090 172,265 128,338 

       

เจ้าหนีอ้ืน่       
เงินทดรองรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 5  - -  - - 
เงินมดัจาํรับ   21,888  24,891  8,280  2,006 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   24,069 23,406  5,392 6,009  
อ่ืนๆ     20,254 10,575  20,145 10,423  
รวม   66,211 58,872 33,817 18,438 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  264,211 301,962  206,082 146,776 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

 
17 สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2556 และ 2555  สิทธิการเช่ารอตดับญัชี  ประกอบดว้ย 
 หน่วย : พนับาท 

      งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

      2556  2555  2556  2555 

ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 18,819 19,904 18,819 19,904 

รับรู้เป็นรายไดแ้ลว้ (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) 

 สุทธิ  17,734 18,819 17,734 18,819 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีไดแ้ก่ ค่าสิทธิการเช่าท่ีไดรั้บจากการนาํท่ีดินของบริษทัแปลงหน่ึงใหบ้ริษทัแห่งหน่ึงเช่ามีกาํหนดระยะเวลา  
29  ปี  โดยไดท้าํสัญญาเช่าในลกัษณะสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว  ซ่ึงนอกจากค่าสิทธิการเช่า ดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บค่า
เช่ารายปีจากการใหเ้ช่าสินทรัพยด์งักล่าวดงัต่อไปน้ี 

     หน่วย : พนับาท 

ปีการเช่า    อตัราค่าเช่าต่อปี 

2554 - 2558    363 

2559 - 2563    399 

2564 - 2568    439 

2569 - 2572    483 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2556  2555  2556  2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ 

        

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  21,765  15,696  6,256  6,135 

         

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  8,855  8,010  2,847  2,724 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
กลุ่มบริษทัรับรู้ภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผา่นกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหวา่งปีของภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 13,614 18,152 5,549 7,398 

รับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุนระหวา่งปี (4,538) (4,538) (1,849) (1,849) 

ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงที่ยังไม่รับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 9,076 13,614 3,700 5,549 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 30,841  29,312  9,956  11,684 
ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ (9,076)  (13,616)  (3,700)  (5,549) 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 21,765  15,696  6,256  6,135 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  
    วนัท่ี 1 มกราคม 

 
15,696 

  
9,794 

  
6,135 

  
3,411 

การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง 4,538  4,538  1,849  1,849 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,786)  (2,108)  (2,726)  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย   4,317  3,472  998  875 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 21,765  15,696  6,256  6,135 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

 หน่วย : พนับาท 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง 4,538  4,538  1,849  1,849 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,992  2,320  599  516 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,325  1,152  399  359 

รวม 8,855  8,010  2,847  2,724 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.17  4.17  4.17  4.17 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.81  4.81  4.81  4.81 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน* 0.0 - 28.0  0.0 - 28.0  0.0 -  28.0  0.0 -  28.0 

อตัรามรณะ** 50.0  50.0  50.0  50.0 

อตัราการทุพพลภาพ** 10.0  10.0  10.0  10.0 

  *    ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงาน 

  **  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามญั  

19 ทุนเรือนหุ้น 
 หน่วย : พนัหุน้/พนับาท 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2556  2555 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

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

         
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1   60,000  60,000  60,000  60,000 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
- หุ้นสามัญ 1 60,000  60,000  60,000  60,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

20 ส่วนเกนิทุนและสํารอง 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียน
ไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

หน่วย : พนัหุน้/พนับาท 
   2556  2555 

   จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   60,000  193,569  60,000  193,569 

-  เพิ่มข้ึน   -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   60,000  193,569  60,000  193,569 

สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวม ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น   
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

21 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 ขอ้มูลฯ ประกอบดว้ย 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 
  รายไดค่้าบริการ  รายไดค่้านายหนา้  รายไดจ้ากการลงทุน  รวม 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

รายได ้  233  349  149  144  19  15  401  508 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  53  107  97  77  19  15  169  199 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              7  15 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (79)  (91) 
กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้              97  123 

 
  รายไดค่้าบริการ  รายไดค่้านายหนา้  รายไดจ้ากการลงทุน  รวม 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน  37  73  253  328  481  473  771  874 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  428  343 

รวมสินทรัพย์  37  73  253  328  481  473  1,199  1,217 

22 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทั  และพนกังานของบริษทั ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  
โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี บริหาร
โดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน
เงิน  4.26 ลา้นบาท และ  5.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 138,817  159,494 57,070  54,865 

ตน้ทุนบริการ 179,265  242,449 83,714  34,851 

ค่าเส่ือมราคา 5,535  5,770 4,962  4,898 

       
24 ภาษีเงนิได้ 

 
ภาษีเงนิได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2556  2555 

ปรับปรุงใหม่ 
2556  2555 

ปรับปรุงใหม่ 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   20,909  28,569  15,072  16,228 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั         
                รายการผลแตกต่างชัว่คราว  (1,296)  (245)  (240)  113 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   19,613  28,324  14,832  16,341 
          

 
  ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  

หน่วย : พนับาท 

 
 

 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 

ปรับปรุงใหม่ 
 

ก่อนภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้ ก่อนภาษีเงินได ้

รายได(้ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย (7,692) 1,538  (6,154)  6,101  (1,788)  4,313 
รวม (7,692) 1,538  (6,154)  6,101  (1,788)  4,313 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 
    การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 2556  2555 
ปรับปรุงใหม่ 

ประกอบดว้ย อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   97,392    123,483 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  19,478 23 28,401 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย   6,933  7,979 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (7,802)  (9,402) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   2,395  1,694 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   21,004  28,672 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (1,296)  (245) 
การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   (95)  (103) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20  19,613  23  28,324 

 

 งบการเงนิเฉพาะ 
 2556  2555 

ปรับปรุงใหม่ 
 ก่อน

ภาษีเงิน
ได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)   
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

ก่อนภาษีเงิน
ได ้

รายได(้ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย (7,692) 1,538  (6,154)  6,101  (1,788)  4,313 
รวม (7,692) 1,538  (6,154)  6,101  (1,788)  4,313 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะ 

 2556  2555 
ปรับปรุงใหม่ 

ประกอบดว้ย อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   107,944    107,751 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  21,589 23 24,783 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (7,592)  (9,268) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   1,075  713 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   15,072  16,228 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (240)  113 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 14  14,832  15  16,341 
 
การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี  2555  2556 และ  
2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และ
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ 
2557 ตามลาํดบั  

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้่ารัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื่อให้อตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

25 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของ ผูถื้อหุน้
สามญับริษทัใหญ่ และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2556  2555  2556  2555 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (พนับาท) 77,779 95,159 93,113 91,410 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 60,000 60,000 60,000 60,000 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 1.30 1.59 1.55 1.52 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

26 เงนิปันผล 

บริษัทใหญ่ 
 ท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 27  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2556 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จากผลการ
ดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2555   ในอตัราหุ้นละ 1 บาท   รวมเป็นเงินจาํนวน 60  ลา้นบาท  โดยกาํหนดให้จ่ายเงินปันผล   ในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ในการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการรับเงินปันผลจาํนวน 3.44 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 3.44 ลา้น
บาท 

ท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 26  เม่ือวนัท่ี  23 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จากผลการ
ดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2554   ในอตัราหุน้ละ  0.75 บาท   รวมเป็นเงินจาํนวน  45  ลา้นบาท  โดยกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผล   ในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการรับเงินปันผลจาํนวน 3.47 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 2.60 ลา้น
บาท 

บริษัทย่อย 

 ท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2556  มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จากผล
การดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2555  ในอตัราหุน้ละ 350 บาท   รวมเป็นเงินจาํนวน 35 ลา้นบาท  โดยกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผล  ในวนัท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555  มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จากผล
การดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2554  ในอตัราหุน้ละ 350 บาท   รวมเป็นเงินจาํนวน 35 ลา้นบาท  โดยกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผล  ในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2555 

27 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อ
การเกง็กาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบัความเส่ียง
ให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุม
กระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความ
เส่ียง 

การบริหารจัดการทุน   
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจาก
สดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแล
ระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน
เบิกเกินบญัชี และกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

    ภายใน 1  มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
     ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  137,724  7,534  145,258 0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  233,363  233,363 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  318,393  318,393  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด              
       ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  -  30,000  3.15 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 30,000  63,000  25,000  -  65,325  183,325  3.00-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน         840  840  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         264,211  264,211  - 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
    ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  120,975  94 121,069  0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  155,718 155,718  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  261,513 261,513  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
          ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  3.15 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 30,000  61,000  25,000  -  65,325 181,325  3.00-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน       -  400 400  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  206,083 206,083  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

    ภายใน 1  มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
     ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  74,772  4,533  79,305 0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว -  500   -  -  265,486   265,986  4.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  412,227   412,227   - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด              
       ภาระคํ้าประกนั 30,000   -  -  -  -  30,000   3.00 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,500   73,000   40,000   -  54,912   175,412   3.00-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  1,045  1,045  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  301,962  301,962  - 

 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 

      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
    ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  55,551  362 55,913   0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว -  500   -  -  171,224  171,724   4.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  228,106  228,106   - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
          ภาระคํ้าประกนั 30,000   -  -  -  - 30,000   3.00 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 5,000   71,000   40,000   -  54,912  170,912   3.00-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  730 730  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  146,776 146,776   - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผลมาจาก
สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

หน่วย:พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555  2556  2555 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - - - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,234 5,008 - - 
อุปกรณ์ - - - - 
สินทรัพยอ่ื์น - - - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง       5,234 5,008 - - 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความ
เส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อ
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัฯ กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานใน
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

มูลค่ายติุธรรมของ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดและเผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิง
กบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดถูกพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผย
ในงบการเงินเท่านั้น 

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ุ ซ่ึงพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงิน คาํนวณจาก
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน 

ถึงแมว้่าฝ่ายจดัการไดใ้ชดุ้ลยพินิจท่ีดีท่ีสุดในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม วิธีประมาณการและ
สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมยงัคงเป็นการคาดการณ์ ดงันั้น การใชว้ิธีการประมาณและ/หรือสมมติฐานในสภาวการณ์
ท่ีแตกต่างกนัออกไปอาจจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณไว ้

28 การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2556  และ 2555 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.40 : 1  และ 0.44 : 1  ตามลาํดบั และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.34 : 1 และ 0.27 : 1 ตามลาํดบั 

29 การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

รายการบางรายการในงบการเงิน 2555 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2556 โดยมีการจดั
ประเภทรายการเก่ียวกบัการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของรายการท่ีมีลกัษณะเป็นตวัแทนเรียกเก็บเงิน เพื่อให้การแสดงรายได้และ
ค่าใชจ่้าย เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   

   หน่วย:พนับาท
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

 
จดัประเภทใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

  
จดัประเภทใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รายไดค่้าบริการ 398,129 (48,976) 349,153 39,742 (1,699) 38,042 
ตน้ทุนบริการ 291,425 (48,976) 242,449 36,550 (1,699) 34,851 

 

30 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทั เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวงจาํนวนเงิน 558,400 
บาท 



58 
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ) (ต่อ) 

 

 

31 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2557 บริษทัทาํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจาํนวนเงินประมาณ 27 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน
เงิน 5.40 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูข้ายแลว้   

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2557 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนของบริษทัตวัแทนโฆษณาแห่งหน่ึงในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
จาํนวนเงิน 22,500 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของบริษทัดงักล่าว 

32 ข้อมูลอืน่ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ในงบการเงินรวม คิดเป็น 14.29 บาท ต่อหุน้และ 14.04 บาท 
ต่อหุน้ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 12.49 บาทต่อหุน้และ 11.98 บาท ต่อหุน้ตามลาํดบั 

33 การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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