


































































































































 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน)  

และบริษทัย่อย 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 



 

 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4.2 ท่ีอธิบายถึงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการนาํขอ้ยกเวน้จากมาตรการ
ผอ่นปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติัสาํหรับรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เร่ืองดงักล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร 

ค่านายหน้าจากการจัดหาส่ือโฆษณา 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทั
มีรายไดค้่านายหนา้จากการจดัหาส่ือโฆษณาจาํนวน 125 ลา้น
บาท ในงบการเงินรวม และ จาํนวน 91 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยรายไดจ้ากค่านายหนา้จะรับรู้เม่ือส่ือท่ีจดัหา
ใหไ้ดเ้ผยแพร่โฆษณาของลูกคา้สู่สาธารณะแลว้และมูลค่าของ
รายไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราค่านายหนา้ อตัราส่วนลดและมูลค่าของ
ส่ือท่ีซ้ือ ดังนั้นระยะเวลาของการรับรู้และการวดัมูลค่าของ
รายได้ค่านายหน้าจึงเป็นความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญัของการ
แสดงขอ้มูลท่ีอาจขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั รวมถึง 
 สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการ

ให้บริการในการขายและซ้ือส่ือ และส่วนลดจากการซ้ือ
ส่ือ รวมทั้ งความแตกต่างของข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในหลกัของ
ระบบรายไดค้่านายหนา้ 

  วิเคราะห์อตัราค่านายหน้าจากการจดัหาส่ือโฆษณาว่า
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละตน้ทุน
จากการขายส่ือ รวมทั้งส่วนลดท่ีไดรั้บจากผูข้ายส่ือ 

 สุ่มตรวจสอบการรับชาํระเงินและเปรียบเทียบกบัจาํนวน
ท่ีไดบ้นัทึกบญัชี 

 สุ่มตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดจากการซ้ือส่ือท่ีได้รับ
ภายหลงัวนัท่ีงบการเงิน 

  
ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัและบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ดงักล่าวขา้งตน้เม่ือไดจ้ดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีขา้พเจา้ตรวจสอบแลว้ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือ 
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  
 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 
 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึง  ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้  ประเด็นท่ีท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก  
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี  
 

 
 
 
(นายพรชยั กิตติปัญญางาม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778  
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 
  
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2564 



หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 122,339,116 155,215,431 74,495,365 85,671,292
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 312,513,655 294,591,970 251,182,767 268,186,525
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 -                    5,000,000 -                    -                    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 7 37,110,241 34,775,608 37,110,241 34,775,608
   เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 10 -                    30,000,000 -                    30,000,000
   อ่ืน ๆ 8 189,754,727 304,448,630 106,073,459 226,271,680
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13,207,388 9,752,380 3,957,311 4,403,559
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  674,925,127 833,784,019      472,819,143 649,308,664      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10 124,671,222 107,487,386 124,671,222 107,487,386
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 11 266,545,681 118,243,057 314,572,481 164,947,481
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 12 140,000 30,000 -                    -                    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 46,215,000 46,215,000 46,215,000 46,215,000
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 89,473,003 99,109,140 86,751,248 97,546,470
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 7 4 4
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 17,775,497 16,674,060 11,108,702 10,502,024
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,924,712 11,413,196 95,400              95,400               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 583,745,122 429,171,846      613,414,057 456,793,765      
รวมสินทรัพย์ 1,258,670,249 1,262,955,865   1,086,233,200 1,106,102,429   

1
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 277,257,403 269,204,954 182,994,720 194,296,882
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,494,266 3,265,144 1,057,984 2,359,244
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 29,271,844 31,069,585 15,555,459 17,215,183
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 309,023,513 303,539,683      199,608,163 213,871,309      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 17 9,680,424 10,787,711 9,680,424 10,787,711
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 48,220,931 42,701,721 20,313,356 17,790,016
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 540,000 540,000 540,000            540,000             
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 58,441,355 54,029,432        30,533,780 29,117,727        
รวมหน้ีสิน 367,464,868 357,569,115      230,141,943 242,989,036      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 94,438,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 94,438,800 94,438,800        94,438,800       94,438,800        

      ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       หุ้นสามญั 60,450,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 19 60,450,262 60,450,262        60,450,262 60,450,262        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20 193,568,560 193,568,560      193,568,560 193,568,560      
กาํไรสะสม
      จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 10,000,000 10,000,000        10,000,000 10,000,000        
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 656,970,630 674,974,171 623,704,758 634,044,530
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (31,632,323)      (34,949,959)       (31,632,323)      (34,949,959)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 889,357,129 904,043,034      856,091,257 863,113,393      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,848,252 1,343,716 -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 891,205,381 905,386,750      856,091,257 863,113,393      
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,258,670,249 1,262,955,865   1,086,233,200 1,106,102,429   

2
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2563 2562  2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 22 158,428,746 193,700,657 34,123,471 28,391,929
รายไดค่้านายหนา้ 22 125,028,769 153,720,897 90,709,576 109,433,366
ดอกเบ้ียรับ 2,121,926 4,879,210 2,048,796 3,890,109
รายไดเ้งินปันผล 6,207,432 7,995,430 13,206,383 16,128,907
รายไดค่้าบริหาร 1,860,000 1,860,000 4,024,000 5,549,720
รายไดอ่ื้น 16,657,899 26,450,162 13,338,790 21,470,983
รวมรายได้ 310,304,772 388,606,356      157,451,016 184,865,014      
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 127,678,513 154,917,181 32,192,286 26,448,243
ค่าใชจ่้ายในการขาย 67,358,567 72,059,583 38,235,998 41,512,199
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 86,227,418 97,593,298 55,469,440 62,522,333
รวมค่าใช้จ่าย 281,264,498 324,570,062      125,897,724 130,482,775      
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 29,040,274 64,036,294        31,553,292 54,382,239        
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
        วธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,322,376)        472,878 -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 27,717,898        64,509,172        31,553,292 54,382,239        
ภาษีเงินได้ 25 (5,226,594)        (10,436,414)       (3,320,855)        (7,089,219)         
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 22,491,304 54,072,758        28,232,437 47,293,020        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร(ขาดทุน)จากการประการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 (4,433,738)        -                    (2,511,540)        -                    
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,147,045          -                    4,147,045         -                    
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (292,820)           -                    (292,820)           -                    
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 57,339              -                    (327,101)           -                    

(522,174)           -                    1,015,584         -                    
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                    (19,067,292)       -                    (19,067,292)       
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -                    693,455             -                    -                    
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                    3,813,457          -                    3,813,457          

-                    (14,560,380)       -                    (15,253,835)       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 21,969,130        39,512,378        29,248,021       32,039,185        
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 22,106,426        53,731,307        28,232,437       47,293,020        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 384,878            341,451             -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 22,491,304        54,072,758        28,232,437       47,293,020        
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 21,584,252        39,170,927        29,248,021       32,039,185        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 384,878            341,451             -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 21,969,130        39,512,378        29,248,021       32,039,185        
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26 0.37 0.89 0.47 0.78

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ ผลกาํไร (ขาดทุน) ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 60,450,262       193,568,560 10,000,000       675,648,100             (19,696,124)        (693,455)        (20,389,579)            919,277,343   2,715,359      921,992,702   
จ่ายเงินปันผล -                   -                 -                    (54,405,236)              -                      -                 -                          (54,405,236)   (1,050)            (54,406,286)    
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                 -                    -                            -                      -                 -                          -                 (1,712,044)     (1,712,044)      
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
    กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                   -                 -                    53,731,307               -                      -                 -                          53,731,307     341,451         54,072,758     
    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น
        อื่น ๆ -                   -                 -                    -                            (15,253,835)        693,455         (14,560,380)            (14,560,380)   -                 (14,560,380)    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 60,450,262       193,568,560  10,000,000       674,974,171             (34,949,959)        -                 (34,949,959)            904,043,034   1,343,716      905,386,750   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 60,450,262       193,568,560 10,000,000       674,974,171             (34,949,959)        -                 (34,949,959)            904,043,034   1,343,716      905,386,750   
จ่ายเงินปันผล 21 -                   -                 -                    (36,270,157)              -                      -                 -                          (36,270,157)   (1,050)            (36,271,207)    
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
    กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                   -                 -                    22,106,426               -                      -                 -                          22,106,426     384,878         22,491,304     
    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น
        กาํไร(ขาดทุน)จากการประการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                 -                    (3,546,990)                -                      -                 -                          (3,546,990)     -                 (3,546,990)      
        อื่นๆ -                   -                 -                    (292,820)                   3,317,636           -                 3,317,636                3,024,816       -                 3,024,816       
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                 -                    -                            -                      -                 -                          -                 120,708         120,708          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 60,450,262       193,568,560  10,000,000       656,970,630             (31,632,323)        -                 (31,632,323)            889,357,129   1,848,252      891,205,381   

4
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ือของหุ้นบริษทั

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 60,450,262       193,568,560  10,000,000         641,156,746       (19,696,124)          885,479,444       
จ่ายเงินปันผล -                   -                 -                      (54,405,236)       -                        (54,405,236)       
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                   -                 -                      47,293,020         -                        47,293,020         
    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น
        อื่นๆ -                   -                 -                      -                     (15,253,835)          (15,253,835)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 60,450,262       193,568,560  10,000,000         634,044,530       (34,949,959)          863,113,393       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 60,450,262       193,568,560  10,000,000         634,044,530       (34,949,959)          863,113,393       
จ่ายเงินปันผล 21 -                   -                 -                      (36,270,157)       -                        (36,270,157)       
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                   -                 -                      28,232,437         -                        28,232,437         
    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น
        กาํไร(ขาดทุน)จากการประการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                 -                      (2,009,232)         -                        (2,009,232)         
        อื่นๆ -                   -                 -                      (292,820)            3,317,636             3,024,816           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 60,450,262       193,568,560  10,000,000         623,704,758       (31,632,323)          856,091,257       

5
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2563 2562  2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 22,491,304        54,072,758        28,232,437       47,293,020        
รายการปรับกระทบเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 14 12,391,676        12,131,828        11,762,668       11,650,213        
หน้ีสูญรับคืน (19,000)             (20,000)              -                    -                    
ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ -                    8,457,771          -                    5,317,377          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตจากลูกหน้ี 1,126,372          -                    413,183            -                    
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                    (8,457,771)         (5,317,377)         
ตดัจาํหน่ายภาษีหัก  ท่ีจ่าย เกิน 3 ปี 4,159,720          3,652,467          -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,343,318)        (2,322,591)         (5,343,318)        (2,297,520)         
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 4,152,775          (5,159,412)         4,657,093         (5,071,530)         
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (180,966)           232,879             -                    223,033             
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 18 3,924,761          5,225,557          1,256,822         1,331,872          
รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (1,107,287)        (1,524,543)         (1,107,287)        (1,524,543)         
รายไดเ้งินปันผล (6,207,432)        (7,995,430)         (13,206,383)      (16,128,907)       
รายไดด้อกเบ้ีย (2,121,926)        (4,879,210)         (2,048,796)        (3,890,109)         
(กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 1,322,376          (472,878)            -                    -                    
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    (507,358)            -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 37,694              27,347               -                    -                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 5,226,594          10,436,414        3,320,855         7,089,219          

39,853,343        62,897,828        27,937,274       38,674,748        

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (19,374,677)      69,609,172        16,432,554       41,245,883        
ขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 182,749,267      96,378,815        182,749,267     91,621,907        
ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (69,199,453)      (159,218,001)     (64,199,453)      (84,218,001)       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,298,292)        7,539,195          446,248            2,765,762          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,671,236)        (3,225,097)         -                    -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,680,588          4,020,927          (12,674,023)      (6,367,619)         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,797,741)        (6,185,132)         (1,659,724)        (3,147,286)         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ 18 (2,839,290)        (4,156,374)         (1,245,022)        (1,091,600)         
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 133,102,509      67,661,333        147,787,121 79,483,794        
จ่ายภาษีเงินได้ (9,198,285)        (19,412,241)       (5,555,893)        (13,335,437)       
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 123,904,224      48,249,092        142,231,228 66,148,357        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2563 2562  2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 12 (200,000)           -                    -                    -                    
เงินสดรับจากการให้กูย้มืแก่พนกังาน 12 95,000              120,000             -                    -                    
รับคืนเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 5,000,000          63,000,000        -                    20,000,000        
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 -                    (26,000,000)       -                    -                    
ลงทุนในบริษทัร่วม (149,625,000)    -                    (149,625,000)    -                    
ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (14,131,780)      (45,412,188)       (14,131,780)      (45,412,188)       
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10 30,000,000        15,000,000        30,000,000       15,000,000        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,174,029          12,368,577        2,174,029         12,368,577        
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    507,358             -                    507,358             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 (2,761,490)        (7,786,751)         (967,446)           (7,087,876)         
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 186,916            982,243             -                    982,243             
เงินสดรับจากเงินปันผล 6,207,432          7,995,430          13,206,383       16,128,907        
ดอกเบ้ียรับ 2,424,853          5,568,000          2,206,816         4,297,287          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,708            (1,712,044)         -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (120,509,332)    24,630,625        (117,136,998)    16,784,308        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 (36,270,157)      (54,405,236)       (36,270,157)      (54,405,236)       
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050)               (1,050)                -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (36,271,207)      (54,406,286)       (36,270,157)      (54,405,236)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (32,876,315)      18,473,431        (11,175,927)      28,527,429        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 155,215,431      136,048,545      85,671,292       57,143,863        
กาํไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย
    ในต่างประเทศ -                    693,455             -                    -                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 122,339,116      155,215,431      74,495,365       85,671,292        

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด
       จาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจจะนาํมา
         ใชเ้พื่อกิจกรรมดาํเนินงานในอนาคต 41,000,000        41,000,000        1,000,000         1,000,000          

7

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 30 กรกฎาคม 2534 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 24.97) ซ่ึงเป็น นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั เก่ียวกบัการรับจา้งผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหนา้จดัหาส่ือ
โฆษณา รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ และรับจา้งบริหารงานบริษทัย่อย และบริษทัในเครือ รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ทาํให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงิน 

2.1  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และแสดงรายการ
ในงบการเงินตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีกล่าวไวใ้นนโยบาย
การบญัชี 

2.3 งบการเงินน้ีได้จดัทาํและนาํเสนอตามกฎหมายโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและใช้หน่วยเงินตราไทย บริษทัได้จดัทาํงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
 
2.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี รวมทั้งแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ของสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง
ในหลกัการสาํคญัมีดงัน้ี 
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มาตรฐานและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้มีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) กาํหนดการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํหนดการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 
- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้วา่ราคาทุนของ
เงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนแลว้ ดงันั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯพิจารณาแลว้ว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้น
เครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัใหมี้การปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า  
  
การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือ
สญัญาเช่าเงินทุน 
 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.4.2  แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่รองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีดงัน้ี  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
- ไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือใชว้ิธีการอยา่งง่าย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
- พิจารณาใหน้ํ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนํ้ าหนกัท่ีนอ้ยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูล
ระดบั 2 หรือ ขอ้มูลระดบั 3 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ีตามนิยามของตราสารหน้ีท่ีระบุไวใ้น มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การตีความมาตรฐานการบญัชีซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงั
ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.5 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึก
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ และขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อ
การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน มีดงัน้ี 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
- เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย พจิารณาความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัของกลุ่มบริษทัในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน 
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งบการเงินรวม 
- กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดยพฤตินยัในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 
 
การรับรู้รายได ้
- พจิารณาวา่บริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนัได ้
- ค่านายหนา้พิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัทาํรายการนั้นมีลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 
- การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย ฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจ โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไว ้

- ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิด
สญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

 
สญัญาเช่า 
- การประเมินวา่ขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
- พจิารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของพงึไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
- การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิม่ท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 
- การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
ภาษีเงินได ้
- การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไป
ใชป้ระโยชน ์

 
เคร่ืองมือทางการเงิน 
-  การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการ
กาํหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

-  การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนาํขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและ          
การร่วมคา้ 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการ
ในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของ
กลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มบริษทั สําหรับการซ้ือ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทั
ย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออกรวมถึงส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการ
ควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชี โดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 

 บริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน
และการดาํเนินงาน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมนโยบายดงักล่าว  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ
ดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
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การร่วมค้า 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นโดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น  

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ
ดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 

3.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนส่วนการบนัทึก
บญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

3.3 เงินตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษทัโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ยกเวน้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และทุนเรือนหุน้) ท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลง
ค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และทุนเรือนหุ้นแปลงเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

หน่วยงานในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ี
หรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูก
พิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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3.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง 

3.5 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบติัก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  
ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจาํนวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งชาํระสาํหรับการใหบ้ริการตามปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบ
ดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใช้วิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ี และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ 

3.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน  

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัติก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีถือเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม (มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ) การเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาทุนกบัมูลค่ายติุธรรม 
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุนและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ท่ีถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินงวดบญัชี การเปล่ียนแปลงระหว่างราคาทุน
กบัมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้และจะบนัทึกผลกาํไรหรือขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือได้
จาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปหรือเงินลงทุนท่ีคงเหลืออยูใ่ชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 

3.7 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) ดงัน้ี 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้

ราคาทุนตดัจาํหน่าย : สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือการถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้ สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมี
การประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะ
รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

- เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิไดถื้อไวเ้พื่อคา้เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจะรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงัเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าว โดยจะถูกโอนไปกาํไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เงินปันผลจากเงินลงทุน
ดงักล่าวรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตดัรายการ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเม่ือสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินไดส้ิ้นสุดลง หรือเม่ือไดโ้อน
สินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน และ
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินเม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น 
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การด้อยค่า  

กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย หรือ
สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิด
เหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน ยกเวน้ลูกหน้ีการคา้กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสอง
อยา่งทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พือ่ใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

3.9 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้
สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่  
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม 
บญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 8 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงทรัพยสิ์นเช่า 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5-10 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน  3-10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพยน์ั้นตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้
ประโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 
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วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม  

3.11 สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัติก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด  หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ดโ้อนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า  
ไม่ว่าในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่  จดัเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน  กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า
กว่า  ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า  และการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์
เช่าจะตดัตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ม่ไดโ้อนไปให้แก่ผู ้
เช่า จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญา
เช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุได้สําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการ
แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตาม
สญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ใ ห้เช่า 

กลุ่มบริษทัพิจารณาเม่ือเร่ิมแรกวา่แต่ละสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน ในการจาํแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละ
คร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บว่า
สญัญาเช่ามีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ 

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงิน
ตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทั
บนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 

3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าสินทรัพย ์อนัไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยการดอ้ยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตํ่ากวา่ราคา
ตามบญัชี ถือวา่สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง จาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมูลค่าจากการใช ้
 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความ
เป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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3.14 สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวซ่ึงมีกาํหนด 29 ปี 
 

3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้ กองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงจดทะเบียนแลว้ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงิน
สดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี
ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สุทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีตหรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่าย
ชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนั
น้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

3.16 ประมาณการหน้ีสิน  

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน  เม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือเป็นภาระผูกพนัค่อนขา้งแน่ อนั
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้นในจาํนวนเงินท่ีสามารถประมาณไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 
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3.17 รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพเิศษ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

รายได้ค่านายหน้า 

สาํหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ยจาํนวนเงินสุทธิเป็นค่า
นายหนา้ 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร 

รายได้เงินปันผล 

เงินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล    

ดอกเบีย้รับ 

รับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.18 ค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใ ช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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3.19 ภาษเีงินได้ 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุน้หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่  ภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือสามารถขอคืนได ้โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดย คาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่า
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีหรือจะตอ้งชาํระยอดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.20 กาํไรต่อหุ้น  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับหุน้สามญั  คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

3.21 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน
ดาํเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4. กิจการหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ การถือหุน้ระหวา่ง
กนั หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั นอกจากน้ีความเก่ียวขอ้งกนัยงัพิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการท่ี
สามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอ่ืน หรือสามารถใชอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ
บุคคล หรือกิจการอ่ืน โดยกลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผลของรายการดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 11  มีดงัน้ี 
ช่ือกิจการหรือบุคคล ประเทศที่จดัตั้ง / สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดบัเบ้ิลพีมาร์เกต็ต้ิงคอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดราฟทแ์อดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั กมัพชูา ผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ประกิต แอนด ์ซนัส์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หาดทรายแกว้ บา้นกรูด รีสอร์ท ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

นายชญัญท์พัพ ์เทศะแพทย ์ ไทย กรรมการบริษทัยอ่ย 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
                         รายการ                             นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดค่้าบริการ ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัลูกคา้ทัว่ไป 
ตน้ทุนบริการ ราคาตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายยานพาหนะ ราคาท่ีตกลงกนั 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน คิดตามพื้นท่ีท่ีเช่าในอตัราท่ีอา้งอิงอตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ขอ้ตกลงในการจดัการบริหารงาน คิดค่าบริการระหวา่งกนัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายโดยกิจการท่ีลงทุน 
ดอกเบ้ียรับ คิดอตัราดอกเบ้ีย MOR ของ ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
 



24 

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ - -  2,164  3,690 
รายไดค่้าเช่า - -  4,113  4,113 
รายไดเ้งินปันผล - -  6,999  8,133 
รายไดค่้านายหนา้ - -  5,613  5,863 
รายไดอ่ื้น - -  704  610 
รายไดบ้ริการ - -  249  - 
ตน้ทุนบริการ - -  1,159  4,062 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าบริการ 962 5,696  -  - 
รายไดค่้านายหนา้ 553 738  553  738 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 1,800 1,800  1,800  1,800 
รายไดค่้าเช่า 360 360  360  360 
รายไดด้อกเบ้ีย 15 1,543  -  763 
รายไดอ่ื้น 88 94  88  94 
ตน้ทุนบริการ 136 -  -  - 
บริษทั/บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ       
รายไดค่้าบริการ 774 2,189  654  2,008 
รายไดค่้านายหนา้ 567 823  567  823 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 60 60  60  60 
รายไดค่้าเช่า 654 668  654  668 
รายไดอ่ื้น 2,693 2,367  145  146 
ตน้ทุนบริการ 6,044 26,165  336  255 
ขายยานพาหนะ - 1,050  -  1,050 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั       
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 21,554  24,904 14,949  17,184 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัจากออกจากงาน 537  636 262  373 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562  มีดงัน้ี 
 

4.1 ลกูหน้ีการค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั - - 10,141 15,473 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 137 504 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนร์ม่า) - - 4 - 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 916 6,667 702  579 
บริษทัร่วม      
บริษทัจดัหางาน ไดเร็คท์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(เดิมช่ือ : บริษทั ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั) 

 
85 

 
- 

 
85 

  
- 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท62 จาํกดั 4 - 4  - 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน       
บริษทั ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 146 148 146 148 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั  - 32 - - 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 296 2 167 2 
รวม 1,447 6,849  11,386  16,706 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
(2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

 
- 

 
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ 1,447  6,849  11,386  16,706 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563   2562 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 923 1,754 4,255 3,942 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 481 1,560 1,856 2,361 
3 - 6 เดือน 22 1,515 2,182 3,417 
6 - 12 เดือน 21 2,020 3,093 6,986 
มากกวา่ 12  เดือน - - - - 

รวม 1,447 6,849 11,386 16,706 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
(2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สุทธิ 1,447 6,849 11,386 16,706 

 

4.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2563  2562  2563   2562 

บริษทัย่อย      
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  - - 50,915 33,795 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  - - 522 6,242 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนร์ม่า)  - - 73 - 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  12,285 15,319 12,285 15,319 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั   86 40 86 40 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  9,501 14,411 9,501 14,411 
รวม  21,872 29,770 73,382 69,807 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
(2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สุทธิ  21,872 29,770 73,382 69,807 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณากิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

             หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563   2562 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 15,096 20,017 38,608 34,427 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,776 9,753 30,023 26,314 
3 - 6 เดือน - - 4,477 9,066 
6 - 12 เดือน - - 274 - 
มากกวา่ 12  เดือน -    - - - 

รวม 21,872 29,770 73,382 69,807 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน           
(2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) - - - - 
สุทธิ 21,872 29,770 73,382 69,807 

  
4.3  เงินทดรองจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563  2562  2563   2562 
บริษทัย่อย        
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนร์ม่า) -  -  20  - 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 23  1  23  - 
 23  1  43  - 

 

4.4 ดอกเบ้ียค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563   2562 
การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั - 144 - - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

4.5 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

     หน่วย : พนับาท
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราดอกเบ้ีย         
 (ร้อยละต่อปี)  2563  2562  2563  2562 

การร่วมค้า     
  บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์   
     พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 5.00  - 5,000 - - 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
     หน่วย : พนับาท
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่

เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   5,000  42,000 - 20,000 
เพิม่ข้ึน   -  26,000 - - 
ลดลง   (5,000)  (63,000) - (20,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   - 5,000     - - 

 

4.6 เจ้าหน้ีการค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563   2562   2563   2562 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  -  -  10,871  13,173 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  -  -  -  35 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนม่าร์) -  -  11,533  16,776 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั 3,916 5,279 319  273 
บริษทั ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 307 468 307  468 
รวม 4,223  5,747 23,030  30,725 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

4.7  เจ้าหนี้เรียกเกบ็เงินแทนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 2563   2562  2563   2562 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั 38,286  61,117  8,408  29,471 

 

4.8 ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563   2562 

บริษทัย่อย        
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั -  -  1,392  1,392 

 

4.9   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัได้นาํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 จาํนาํเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารของกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 30 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 และเดือนธนัวาคม 
2564 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลาํดบั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2565 และเดือน
ธนัวาคม 2563 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 4,500 บาท ตามลาํดบั  

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 อตัรา
เช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท 

การร่วมคา้แห่งหน่ึงทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 2 ปีส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 อตัราเช่าเดือนละ 30,000 
บาท 

บริษทัไดท้าํสญัญาให้บริการบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย 1 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 อตัราค่าบริการเดือนละ 
32,000  บาท และไดท้าํสัญญาบริหารจดัการกบัการร่วมคา้ 1 แห่ง ระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 อตัราค่าบริการเดือน
ละ 150,000 บาท 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 1,496 350 45  45 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 12,000 6,937 8,815  3,465 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 108,843 147,928 65,635  82,161 
รวม 122,339 155,215 74,495  85,671 

 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,447 6,849 11,386 16,706 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 27,862 24,963 7,919 12,957 
ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,872 29,770 73,382 69,807 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 187,757 174,685 121,719 137,427 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีเรียกเกบ็เงินแทน 6,805 15,092 - 4,825 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 1 43 - 
เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา 15,260 11,676 5,846 5,637 
รายไดค้า้งรับ 42,046 27,661 28,372 18,527 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 144 - - 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน ๆ  2,023 59 7 45 
อ่ืนๆ 7,419 3,692 2,509 2,255 
สุทธิ 312,514 294,592 251,183 268,186 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืนซ่ึงวิเคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563   2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  18,869 14,418 3,719 10,573 
เกินกาํหนดชาํระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  8,959 10,425 4,218 2,367 
3 - 6 เดือน  63 110 - 12 
6 - 12 เดือน  91 10 - 5 
มากกวา่ 12  เดือน  1,527 1,541 4 - 
รวม  29,509 26,504 7,941 12,957 

หัก : ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

  
(1,647) 

 
(1,541) 

 
(22) 

 
- 

สุทธิ  27,862 24,963 7,919 12,957 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน ซ่ึงวเิคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563   2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   129,982 102,197 66,379 77,995 
เกินกาํหนดชาํระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน                         58,751 68,981 55,707 58,847 
3 - 6 เดือน  - 2,961 - 579 
6 - 12 เดือน  24 539 24 - 
มากกวา่ 12  เดือน  5,345 5,351 - 6 
รวม  194,102 180,029 122,110 137,427 

หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
(2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

  
(6,345) 

 
(5,344) 

 
(391) 

 
- 

สุทธิ  187,757 174,685 121,719 137,427 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน/เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562 

กองทุนท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั 33,018 34,776 
กองทุนท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 4,092 - 
รวม 37,110 34,776 

 
ในปี 2548 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จาํกดั เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย บริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
และไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนแบบ Privileged Select – IPO โดยเป็นการลงทุนในกองทุนผสมยดืหยุน่เนน้การลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพยแ์ละตราสารหน้ีใดๆ ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้ งน้ีนโยบายการลงทุนและ
ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญามอบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จาํกดัประกอบดว้ย 

 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม /            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562 
เงินลงทุน-ราคาทุน 20,000  20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 13,018  14,776 
รวม 33,018  34,776 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562  บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563   2562 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,070 5,167 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี   

หุน้กู ้ 17,165 18,347 
            พนัธบตัร 7,061 2,048 
            กองทุนเปิด 7,678 9,077 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน   

สินทรัพยอ่ื์น 151 180 
หน้ีสินอ่ืน (107) (43) 

รวม 33,018 34,776 

 
ในปี 2563 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลอีกจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั เป็นผูบ้ริหาร
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศแถบเอเชียโดยคาํนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ของประเทศท่ีลงทุนเป็นสาํคญั ทั้งน้ีนโยบายการลงทุนและ
ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดัประกอบดว้ย 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 

เงินลงทุน-ราคาทุน 3,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 1,092 
รวม 4,092 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม /            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม 4,098 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน  

หน้ีสินอ่ืน (6) 
รวม 4,092 

 
8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน/เงนิลงทุนช่ัวคราว – อ่ืน  ๆ

(2562: เงนิลงทุนช่ัวคราว – อ่ืน )ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนชัว่คราว - อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563   2562  2563   2562 
หน่วยลงทุน-ราคาทุน 188,102 299,309 105,411 221,618 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 1,653 5,140 662 4,654 
รวม 189,755 304,449 106,073 226,272 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - อ่ืนๆ (2562: หลกัทรัพยเ์พือ่คา้) สาํหรับแต่ละปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562   2563  2562 
ยอดยกมาตน้ปี 299,309 236,297 221,618 228,868 
ซ้ือเงินลงทุน 66,199 159,218 61,199 84,218 
จาํหน่ายเงินลงทุน (177,406) (93,364) (177,406) (88,626) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/
เงินลงทุนระยะยาว 

 
- 

 
(2,842) 

 
- 

 
(2,842) 

รวม 188,102 299,309 105,411 221,618 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 1,653 5,140 662 4,654 
สุทธิ 189,755 304,449 106,073 226,272 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

9. เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 
      หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม/ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562 
  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

เงินฝากประจาํ – หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี   30,000  1.85%  30,000  1.85% 
สุทธิ  30,000    30,000   

 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน/เงนิลงทุนระยะยาว 
 หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตราสารทุนท่ีอยู่
ในความตอ้งการ

ของตลาด 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

 ตราสารทุนท่ีไม่
อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 
 

  
 

รวม 

ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  22,000  -  22,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม -  -  -    - 
 -  22,000  -  22,000 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  -  -  - 
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ะยะยาว -  22,000  -  22,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 142,211  -  3,143  145,354 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (39,540)  -  -  (39,540) 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า -  -  (3,143)  (3,143) 
รวมมูลค่าตราสารทุน 102,671  -  -  102,671 
สุทธิ 102,671  22,000  -  124,671 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตราสารทุนท่ีอยู่
ในความตอ้งการ

ของตลาด 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

 ตราสารทุนท่ีไม่
อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

  
 

รวม 

ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  47,000  -  47,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม -  -  -  - 
 -  47,000  -  47,000 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (30,000)  -  (30,000) 
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ะยะยาว -  17,000  -  17,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 134,175  -  3,143  137,318 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (43,688)  -  -  (43,688) 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า -  -  (3,143)  (3,143) 
รวมมูลค่าตราสารทุน 90,487  -  -  90,487 
สุทธิ 90,487  17,000  -  107,487 

 
รายการเคล่ือนไหวสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2562: หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย) สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม/ งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2563  2562 
ยอดยกมาตน้ปี 184,318  164,847 
ซ้ือเงินลงทุน 15,503  45,412 
ไถ่ถอนเงินลงทุน (30,000)  (15,000) 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (2,467)  (13,329) 
โอนจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน/เงินลงทุนชัว่คราว -  2,388 
รวม 167,354  184,318 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,143)  (3,143) 
 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (39,540)  (43,688) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 124,671  137,487 
หัก ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี -  (30,000) 
สุทธิ 124,671  107,487 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน บริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและได ้
แสดงรายการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษทัรวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.33 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 
 

11. เงนิลงทุนในการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษัทย่อย 
 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563              หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี       
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผล
รับ 

บริษทัร่วม           

บริษทั จดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั (เดิมช่ือ : บริษทั ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์
(ประเทศไทย) จาํกดั) 

  
 

โฆษณา 

    
 

2,000,000 

  
 

49.00 

  
 

1,421 

  
 

850 

  
 

- 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  926,250,000  31.37  300,000  241,750  - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)             
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00  16,800  24,045  - 

          266,645  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562             หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี        
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผล
รับ 

บริษทัร่วม           

บริษทั จดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั(เดิมช่ือ : บริษทั ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์
(ประเทศไทย) จาํกดั) 

  
 

โฆษณา 

  
 

  2,000,000 

  
 

49.00 

  
 

1,421 

  
 

952 

  
 

- 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41  150,375  93,368  - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)             
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00  16,800  23,923  - 

          118,243  - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

  หน่วย : พนับาท

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  2563  2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,152 13,659 
จาํหน่ายเงินลงทุน  - (507) 
รวม  13,152 13,152 
หกั  ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - -  
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย   13,152 13,152 

 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 ใหข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซี
บี จาํกดั (กมัพชูา) โดยไดรั้บชาํระเงินคืนทั้งหมดตามท่ีเคยลงทุนไวจ้าํนวน 20,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (507,358 บาท) และรับรู้กาํไร
จากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 507,358 บาท 
 
การคํา้ประกนั 
 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินหนงัสือคํ้า
ประกนัประกวดราคาและวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัสญัญาเพือ่ใชใ้นกิจการของบริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
ในวงเงินรวม 80 ลา้นบาทโดยใชท่ี้ดินและอาคารสาํนกังานของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 
การเรียกชาํระค่าหุ้นของบริษัทร่วม 
 
ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้อีกหุน้ละ 
25 บาท จาํนวน  2,992,500 หุน้เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 74,812,500 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 
2563 
 
ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้อีกหุน้
ละ 25 บาท จาํนวน 2,992,500 หุน้เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 74,812,500 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2563 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ีมีดงัน้ี 
     หน่วย : พนับาท 
 บริษทั จดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์

(ประเทศไทย) จาํกดั(เดิมช่ือ “บริษทั ได
เร็คทเ์รสพอ็นซ์(ประเทศไทย) จาํกดั” 

  
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ 
แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

  
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 

62 จาํกดั 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รวมสินทรัพย ์ 2,550  1,947  61,201  100,693  994,992  437,789 
รวมหน้ีสิน 814  5  34,188  73,734  43,485  10,035 
รวมรายได ้ 25  7  143,201  271,483  1,261  1,549 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (207)  (15)  54  1,929  (3,872)  (971) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (102)  7  23  810  (1,243)  (344) 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 850  952  11,346  11,323  298,511  151,468 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562             หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ     

 
บริษทั 

  ประเภท 
   กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท/US$) 

 สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทัย่อย                 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  99.99  99.99  9,999  9,999  4,999  4,999 
บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี จาํกดั (กมัพชูา)   

  
โฆษณา 

  
25,000 US$ 

  
- 

  
- 

  
- 

  
    - 

  
- 

  
1,135 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว   
 เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
99.965 

  
99.965 

  
  1,999 

  
  1,999 

  
1,999 

  
1,999 

บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 
(ประเทศเมียนม่าร์) 

  
โฆษณา 

  
50,000 US$ 

  
70.00 

  
70.00 

    
1,154 

    
1,154 

  
- 

  
- 

รวมบริษทัยอ่ย          13,152  13,152     
บริษทัร่วม                 
บริษทั จดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์
(ประเทศไทย) จาํกดั(เดิมช่ือ “บริษทั 
ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั” 

  
 
 

โฆษณา 

  
 
 

2,000,000 

  
 
 

49.00 

  
 
 

49.00 

  
   
 

 1,421 

  
   
 

 1,421 

  
 
 
- 

  
 
 
- 

 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั 

  
โรงพยาบาล 

 926,250,000/ 
428,625,000 

  
31.37 

  
35.41 

  
300,000 

  
150,375 

  
- 

   
  -   

รวมบริษทัร่วม          301,421  151,796     
รวม          314,573  164,948  6,998  8,133 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          -  -     
รวมเงินลงทุน          314,573 164,948     
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

12. เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 125 245 - - 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี  200 - - - 
 รวม  325 245 - - 
หัก รับคืนระหวา่งปี (95) (120) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 230 125 - - 
 หัก เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะครบกาํหนดในหน่ึงปี  (90) (95) - - 
สุทธิ 140 30 - - 

 
บริษทัไดใ้หพ้นกังานกูย้มืเงินตามระเบียบของบริษทัเพือ่เป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานบริษทัโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแสดงอยูใ่นลูกหน้ีอ่ืน 

 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดินใหเ้ช่า มีราคาทุน 46.22 ลา้นบาท (2562 : 46.22 ลา้นบาท) โดย
ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่ายติุธรรมประมาณ 387.28 ลา้นบาท (2562 : 387.28 ลา้นบาท) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก กลุ่มบริษทัมีนโยบาย
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํทุก 5 ปี 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 387.28 ลา้นบาท (2562 : 387.28 ลา้นบาท)  ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดั
มูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์                 หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 

  
 

ที่ดิน  

อาคาร  สิ่งปลูก
สร้างและส่วน
ปรับปรุง  

 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน  

 
ส่วนปรับปรุง
ทรัพยส์ินเช่า  

 
เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน  

 
เครื่องใช้
สาํนกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  

 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  

 
 

รวม 
ราคาทุน                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  54,811  95,032  2,699  55  21,392  21,829 15,833 7,725  219,376 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  -  500  3,447  1,264  2,575  7,786 
จาํหน่าย  -  -  -  -  (7)  (168)  (3,457)  -  (3,632) 
โอนเขา้ (ออก)  -  -  -  -  10,300  -  -  (10,300)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /              
1 มกราคม 2563 

  
54,811 

  
95,032 

  
2,699 

  
55 

  
32,185 

  
25,108 

  
13,640 

  
- 

  
223,530 

เพิ่มขึ้น  -  -  -  -  21  1,149  1,591  -  2,761 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  (27)  (1,729)  -  (1,756) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  54,811  95,032  2,699  55  32,206  26,230  13,502  -  224,535 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  -  75,031  1,990  42  13,530  14,871  9,243  -  114,707 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  4,086  90  11  4,373  2,295  1,277  -  12,132 
จาํหน่าย  -  -  -  -  (5)  (161)  (2,252)  -  (2,418) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /            
1 มกราคม 2563 

  
- 

  
79,117 

  
2,080 

  
53 

  
17,898 

  
17,005 

  
8,268 

  
- 

  
124,421 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  4,085  90  2  4,502  2,480  1,232  -  12,391 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  (21)  (1,729)  -  (1,750) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  -  83,202  2,170  55  22,400  19,464  7,771  -  135,062 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  54,811  15,915  619  2  14,287  8,103  5,372  -  99,109 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  54,811  11,830  529  -  9,806  6,766  5,731  -  89,473 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ที่ดิน  
อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุง  

 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  

เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน  

เครื่องใช้
สาํนกังาน  

 
ยานพาหนะ  

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  54,811  95,032  2,699  21,102  18,794  13,170  7,725  213,333 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  225  3,023  1,264  2,575  7,087 
จาํหน่าย  -  -  -  -  (23)  (3,457)  -  (3,480) 
โอนเขา้ (ออก)  -  -  -  10,300  -  -  (10,300)  - 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /                 
1 มกราคม 2563 

  
54,811 

  
95,032 

  
2,699 

  
31,627 

  
21,794 

  
10,977 

  
- 

  
216,940 

เพิ่มขึ้น  -  -  -  21  935  12       -     968 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  54,811  95,032  2,699  31,648  22,729  10,989  -  217,908 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562                -  75,031  1,990  13,284  12,261  7,453  -  110,019 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                 -  4,086  90  4,340  2,044  1,090  -  11,650 
จาํหน่าย                 -  -  -  -  (23)  (2,252)  -  (2,275) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /                 
1 มกราคม 2563 

      
          - 

  
79,117 

  
2,080 

  
17,624 

  
14,282 

  
6,291 

  
- 

  
119,394 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                -  4,085  90  4,436  2,199  953  -  11,763 
จาํหน่าย                -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                -  83,202  2,170  22,060  16,481  7,244  -  131,157 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  54,811  15,915  619  14,003  7,512  4,686  -  97,546 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  54,811  11,830  529  9,588  6,248  3,745  -  86,751 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนจาํนวน 66.64 ลา้นบาท และ 70.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

15. ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
    หน่วย : พนับาท 

ประกอบดว้ย     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,464 19,193 12,599 12,924 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,689) (2,519) (1,490) (2,422) 
สุทธิ  17,775 16,674 11,109 10,502 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม 

1 มกราคม 
2563 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย/ รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  1,287  (3)     -  - 1,284 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 
628  

 
-  

 
-  

 
- 

 
628 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
8,737  

 
-  

 
(829)  

 
- 

 
7,908 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,541  217  886  - 9,644 
รวม 19,193  214  57  - 19,464 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
2,519  

 
(830)  

 
-  

 
- 

 
1,689 

รวม 2,519  (830)  -  - 1,689 
สุทธิ 16,674  1,044  57  - 17,775 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม 

1 มกราคม 
2562 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย/ รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  1,291  (4)  -  - 1,287 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 
628  

 
-  

 
-  

 
- 

 
628 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
4,919  

 
5  

 
3,813  

 
- 

 
8,737 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,327  214  -  - 8,541 
รวม 15,165  215  3,813  - 19,193 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
2,104  

 
415  

 
-  

 
- 

 
2,519 

รวม 2,104  415  -  - 2,519 
สุทธิ 13,061  (200)  3,813  - 16,674 

 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 
2563 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย/ รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 
628  

 
-  

 
-  

 
- 

 
628 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
8,736  

 
-  

 
(829)  

 
- 

 
7,907 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,560  2  502  - 4,064 
รวม 12,924  2  (327)  - 12,599 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
2,422  

 
(932)  

 
-  

 
- 

 
1,490 

รวม 2,422  (932)  -  - 1,490 
สุทธิ 10,502  934  (327)  - 11,109 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 
2562 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย/ รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

628 
 

- 
 

- 
 

- 628 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
4,918  

 
5  

 
3,813  

 
- 

 
8,736 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,790  (230)  -  - 3,560 
รวม 9,336  (225)  3,813  - 12,924 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
2,078  

 
344  

 
-  

 
- 

 
2,422 

รวม 2,078  344  -  - 2,422 
สุทธิ 7,258  (569)  3,813  - 10,502 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
                                 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,223 5,747 23,030 30,725 
     บริษทัอ่ืน 58,505 38,450 17,791 3,456 
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย     
     บริษทัอ่ืน 145,014 132,008 111,471 107,911 
รวม 207,742 176,205 152,292 142,092 
เจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,286 61,117 8,408 29,471 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,392 1,392 
เจา้หน้ีค่าหุน้ 1,372 - 1,372 - 
เงินมดัจาํรับ 23,335 17,017 13,661 10,823 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     1,802 7,712 1,303 3,525 
อ่ืนๆ 4,720 7,154 4,567 6,993 
รวม 69,515 93,000 30,703 52,204 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 277,257 269,205 182,995 194,296 

 
17. สิทธิการเช่ารอตดับัญชี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 การเคล่ือนไหวของสิทธิการเช่ารอตดับญัชี  มีดงัน้ี  
  หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงินรวม/                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2563  2562 

ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 10,788 12,312 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (1,108) (1,524) 
สุทธิ  9,680 10,788 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีไดแ้ก่ ค่าสิทธิการเช่าท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากการนาํท่ีดินของบริษทัแปลงหน่ึงใหบ้ริษทัแห่งหน่ึงเช่ามีกาํหนดระยะเวลา  
29  ปี  โดยไดท้าํสญัญาเช่าในลกัษณะสญัญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว  ซ่ึงนอกจากค่าสิทธิการเช่า ดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บค่าเช่ารายปี
จากการใหเ้ช่าสินทรัพยด์งักล่าวดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
ปีการเช่า  อตัราค่าเช่าต่อปี 
2559 – 2563  399 
2564 – 2568  439 
2569 – 2572  483 

 

18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563   2562 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 1 มกราคม 42,702  41,632  17,790  18,942 
ขาดทุนจากคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,433  -  2,511  - 
ตน้ทุนบริการ 3,283  4,015  986  922 
ดอกเบ้ียตามภาระผกูพนั 642  1,211  271  410 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,839)  (4,156)  (1,245)  (1,092) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  -  (1,392) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - 31 ธันวาคม 48,221  42,702  20,313  17,790 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 9 ปี และ

ของบริษทัยอ่ยประมาณ 9 -16 ปี  

 
ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563   2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.09-1.49  1.50-3.13  1.09  1.50 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 4.78-34.38  3.82-28.65  5.73-34.38  4.78-28.65 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.00  3.00  3.00  3.00 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทย ปี 2560 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน
เงินดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ - 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ข้ึน  ลดลง  เพิม่ข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,498)  1,585  (638)  673 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.00) 3,170  (2,891)  1,342  (1,234) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20.00) (3,444)  3,920  (1,598)  1,826 

 
19. ทุนเรือนหุ้น  

     หน่วย : พนัหุน้/ พนับาท 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2563  2562 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)   
ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    94,439  94,439   94,439  94,439 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1  94,439  94,439  94,439  94,439 

         
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   60,450  60,450  60,450  60,450 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1 60,450  60,450  60,450  60,450 

 

20. ส่วนเกินทุนและสํารอง 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

สํารองตามกฎหมาย 

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวม ผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนจนกระทัง่มีการจาํหน่าย 

21. เงนิปันผล 
 

บริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท และไดจ่้ายปันผล จาํนวน 36.27 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

บริษทัย่อย 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 และ 29 เมษายน 2563 ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อ
หุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาทและ 
2 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563 

บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลแก่ผูล้งทุนท่ีตอ้งหา้มการรับเงินปันผลเพราะไม่ไดล้งทุนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

  
22. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัน้ี
ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่ายงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี
ดงัน้ี 

 ส่วนงาน 1 รับจา้งผลิตงานโฆษณา 
 ส่วนงาน 2 นายหนา้จดัหาส่ือโฆษณา 
 ส่วนงาน 3 ลงทุนในธุรกิจ 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลตามเขตภูมิศาสตร์โดยจาํแนกตามรายไดแ้ละสินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดน้าํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562 และ ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายได ้  158  194  125  154  10  21  293  369 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  31  39  58  82  10  21  99  142 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              15  21 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (86)  (98) 
กําไรก่อนหักภาษเีงนิได้              28  65 

 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 
 

 
รายไดค่้าบริการ 

 รายไดค่้า
นายหนา้  

รายไดจ้ากการ
ลงทุน 

 
รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน  31  31  215  221  648  625  894  877 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  364  386 
รวมสินทรัพย์  31  31  215  221  648  625  1,258  1,263 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2563  2562  2563     2562  2563   2562 
รายไดค่้านายหนา้ ค่าบริการอ่ืนและเงินลงทุน  275  348  18  21  293  369 

กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  97  141  2  1  99  142 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน   1,209  1,225  49  38  1,258  1,263 
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23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทั  และพนกังานของบริษทั ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  
โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี บริหาร
โดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.23 ลา้น
บาท และ  5.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 139,649 159,300 59,438  66,131 

ตน้ทุนบริการ 127,678 154,917 32,192  26,448 

ค่าเส่ือมราคา 12,392 12,132 11,763  11,650 
 

25. ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 6,271  10,236  4,255  6,520 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,044)  200  (934)  569 
รวม 5,227  10,436  3,321  7,089 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี  
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน 

 
4,147 

  
(829) 

  
3,318 

  
(19,067) 

  
3,813 

  
(15,254) 

กาํไร(ขาดทุน)จาการขาย
สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

(293) 

  
 

- 

  
 

(293) 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

 
(4,433) 

  
886 

  
(3,547) 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม (579)  57  (522)  (19,067)  3,813  (15,254) 
 
 

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี  
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน 

 
4,147 

  
(829) 

  
3,318 

  
(19,067) 

  
3,813 

  
(15,254) 

กาํไร(ขาดทุน)จาการขาย
สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

(293) 

  
 

- 

  
 

(293) 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

 
(2,511) 

  
502 

  
(2,009) 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม 1,343  (327)  1,016  (19,067)  3,813  (15,254) 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  เป็นดงัน้ี 
 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) จาํนวนเงิน  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  27,718   64,509 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00 5,543  20.00 12,901 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  1,695   1,480 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่  (3,563)   (5,590) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ  2,596   1,445 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  6,271   10,236 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (1,044)   200 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 18.86 5,227  16.18 10,436 

 

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) จาํนวนเงิน  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  31,553   54,382 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00 6,311  20.00 10,876 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่  (3,140)   (4,894) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ  1,084   538 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  4,255   6,520 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (934)   569 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 10.53 3,321  13.04 7,089 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

26. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562     คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

               หน่วย : พนับาท/ พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 22,106 53,731 28,232 47,293 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  60,450 60,450 60,450 60,450 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.37 0.89 0.47 0.78 

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้การบริหารและมีการควบคุมการบริหารความเส่ียง โดยไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั โดยรายงานความเส่ียงจะระบุปัจจยั
เส่ียงตามระดบัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงดงักล่าวรวมถึงความเส่ียงดา้นการให้
สินเช่ือ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือคือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหาย กลุ่ม
บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยมีการกาํหนดวงเงินสินเช่ือ และให้สินเช่ืออยา่งระมดัระวงั นอกจากน้ียงัมีนโยบายท่ีจะ
ทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ท่ีมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บหลกัประกนัท่ีเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถ
ปฏิบติัตามสญัญาได ้
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีาระดอกเบ้ียส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
 
กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญั ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และในอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือในวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ ถา้วนัท่ีกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินรวม 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัรา 
      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  108,843  13,496 122,339 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  312,514 312,514  - 
สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  -  226,865 226,865 - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน -  22,000  -  -  102,671 124,671 

 
2.80-6.80 

หนีสิ้นทางการเงิน              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  277,257 277,257  - 

 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัรา 
      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  65,635  8,860  74,495  0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  251,183 251,183  - 
สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  -  143,184 143,184 

 
- 

เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน -  22,000  -  -  102,671 124,671 

 
2.80-6.80 

หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  182,995 182,995  - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินรวม 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัรา 
      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  147,928  7,287 155,215 0.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  294,592 294,592  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  - 5,000 

 
5.00 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  -  339,224 339,224 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี 30,000  -  -  -  - 30,000 3.00-4.75 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน -  17,000  -  -  90,487 107,487 

 
3.00-6.80 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  30 30  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  269,205 269,205  - 

 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัรา 
      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  82,161  3,510  85,671  0.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  268,186 268,186  - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  -  261,047 261,047  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด 
     ชาํระภายใน 1 ปี 30,000  -  -  -  - 30,000 

 
3.00-4.75 

 เงินฝากธนาคารท่ีติด     
       ภาระคํ้าประกนั 30,000   -  -  -  - 30,000 

 
1.85 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน -  17,000  -  -  90,487 107,487 

 
3.00-6.80 

หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  194,297 194,297  - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ  ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่า
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
   หน่วย:พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินจ๊าดพม่า  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,633 9,819 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 39,040 26,984 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน (36,393) (28,155) - - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง       10,280 8,648 - - 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือ่ทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
27.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึงจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูล
เพิม่เติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

  
มูลค่า

ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่า
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122 - - 122 122 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 312 312 312 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน      

กองทุนส่วนบุคคล 37 - - 37 37 
หน่วยลงทุน 190 - - 190 190 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 30 - - 30 30 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน      

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบกาํหนด 

 
- - 22 22 

 
22 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 

 
- 103 - 103 103 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 277 277 277 
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  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
มูลค่า

ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่า
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74 - - 74 74 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 251 251 251 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน      

กองทุนส่วนบุคคล 37 - - 37 37 
หน่วยลงทุน 106 - - 106 106 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 30 - - 30 30 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน      

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบกาํหนด - - 22 22 22 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด - 103 - 103 103 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 183 183 183 
 
ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 
ขอ้มูลระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ขอ้มูลระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ขอ้มูลระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

  
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2    ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน         
   กองทุนส่วนบุคคล  -  37,110  -  37,110 
   หน่วยลงทุน  -  189,755  -  189,755 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  102,671  -  -  102,671 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด    -  22,000  -  22,000 
รวมสินทรัพย์  102,671  248,865  -  351,536 

 

        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2    ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน         
   กองทุนส่วนบุคคล  -  37,110  -  37,110 
   หน่วยลงทุน  -  106,073  -  106,073 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  102,671  -  -  102,671 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  22,000  -  22,000 
รวมสินทรัพย์  102,671  165,183  -  267,854 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2    ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน         
   กองทุนส่วนบุคคล  -  34,776  -  34,776 
   หน่วยลงทุน  -  304,449  -  304,449 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  90,487  -  -  90,487 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  47,000  -  47,000 
รวมสินทรัพย์  90,487  386,225  -  476,712 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน         
   กองทุนส่วนบุคคล  -  34,776  -  34,776 
   หน่วยลงทุน  -  226,272  -  226,272 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  90,487  -  -  90,487 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  47,000  -  47,000 
รวมสินทรัพย์  90,487  308,048  -  398,535 

ในระหวา่งงวดบญัชีไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
การประเมินมูลค่าสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
ขอ้มูลระดบั 1  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาปิดของ

หลกัทรัพยอ์า้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มูลระดบั 2  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศ

โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ขอ้มูลระดบั 3  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดวดัมูลค่าดว้ยวิธีปรับปรุงสินทรัพย์

สุทธิตามขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งสมเหตุสมผล 
 
28. การบริหารจดัการทุน 

 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของกลุ่มบริษทัคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  และการดาํรง

ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.41 : 1 และ 0.40 : 1 
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.27 : 1 และ  0.28 : 1 ตามลาํดบั 

29. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นท่ีอ่ืน ดงัน้ี 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่ง เป็นจาํนวน 41 ลา้นบาท โดยจาํนองท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และ
จาํนาํเงินฝากธนาคารของบริษทั และของกรรมการบริษทัย่อยเป็นหลกัประกนั และมีกรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยร่วมคํ้ า
ประกนัดว้ย 
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บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทัจาํนวนเงิน 500,000  บาท เพือ่เป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง  

30. ข้อมูลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม คิดเป็น 14.71 บาทต่อหุ้นและ 14.95 บาท ต่อหุ้น
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 14.16 บาทต่อหุน้และ 14.28 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั  

31. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจดัประเภท
รายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2563 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

จดัประเภท 
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562            
เงินลงทุนชัว่คราว 339,224 (339,224) - 261,047 (261,047) - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือ
จนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 30,000 (30,000) - 30,000 (30,000) - 
สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวยีนอ่ืน       
-เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - 34,776 34,776 - 34,776 34,776 
-เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือ    
จนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 

-อ่ืน ๆ - 304,448 304,448 - 226,271 226,271 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 107,487  (107,487)  -  107,487  (107,487)  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน 

 
- 

 
107,487 

  
107,487 

 
- 

 
107,487 

  
107,487 

รวม 476,711 - 476,711 398,534 - 398,534 
 

32. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 






























