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รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 
ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย ในปี 2562 อยู่ในภาวะถดถอย เมื่อเทียบกับปี 2561 กล่าวคือในปี 2561 อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยู่ท่ี 3.6% และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ท่ี 4.1% แต่ในปี 2562 อัตราการ
เจริญเติบโต GDP ของโลกอยู่ท่ี  3.0% และของประเทศไทยอยู่ท่ี 2.4% แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจทั้งของโลกและประเทศไทยเร่ิมเขา้
สู่ภาวะถดถอย สาเหตุหลักคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทวีความรุนแรงและเข้มข้น
ขึ้นในทุกกรณี ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดลาวาศอก ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจโลกก็พลอย
ปั่นป่วนไปด้วย การค้าขายท่ีเคยซ้ือง่ายขายคล่องเร่ิมฝืดเคืองจนทำให้ทุกประเทศพลาดเป้าหมายในการส่งสินค้าออกและนำสินค้าเข้า
จากต่างประเทศ ทุกประเทศใช้มาตราการประหยัดและรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอด 

สำหรับปี 2563 นี้เรายังพบกับปัญหาใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นและถาโถมเข้ามาหาเราอย่างไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะประเทศไทย ปีนี้น่าจะ
เป็นปีที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  จากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังไม่มีสัญญาณบวก
มากนัก เรายังมีปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นคือภัยแล้งที่รุนแรงมาก ทำให้การเพาะปลูกนอกฤดู ไม่สามารถทำได้ นอกจากนั้นใน
ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรายังมีโรคโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ซ่ึงเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
โรคนี้ได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกมาประกาศห้ามคนจีน
ออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และได้ปิดเมืองต่าง ๆ หลายเมือง ไม่ให้คนเข้าออก เพื่อป้องกันโรคแพร่กระจาย  ประเทศไทย
ซ่ึงเคยได้รับอนิสงค์จากการมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยปีละประมาณ 40 ล้านคน ก็พลอยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไปด้วย 
ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักโรงแรม ห้องอาหารต่าง ๆ เท่านั้น ธุรกิจอื่น ๆ ก็พลอยเงียบสงัดไปทุกหนแห่ง ทำให้เศรษฐกิ จซบ
เซาที่สุด ศูนย์การค้าและแหล่งช๊อปปิ้ง ต่างๆ ก็เงียบเหงาไร้ผู้คน วิกฤติครั้งนี้น่าจะใหญ่หลวงไม่แพ้กับเศรษฐกิจช่วง ”ฟองสบู่แตก” 
ในปี 2540 มีการคาดการณ์ว่าถ้าโรค COVID-19 สามารถควบคุมได้ภายในเดือนกรกฎาคมน้ี เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวไดใ้น
ไตรมาส 3 และ 4 ของปีน้ี และเชื่อว่าการเจริญเติบโตของ GDP ในปี 2563 จะอยู่ระหว่าง 1.0% – 2.4% 

ถึงแม้ปี 2563 จะเป็นปีท่ียากลำบากของเศรษฐกิจไทย 

เราก็จะพยายามฟันฝ่าอุปสรรค 

และแก้ปัญหานี้ไปด้วยกัน 
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สำหรับธุรกิจโฆษณาของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาไม่แพ้กับเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มถดถอย ลูกค้าก็ใช้จ่าย
ทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยลง เพราะการโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ ถ้าเศรษฐกิจเริ่มมี
สัญญาณฟื้นตัว การโฆษณาก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ยามใดเศรษฐกิจถดถอยสิ่งแรกท่ีลูกค้าทำก็คือตัดงบโฆษณา อย่างไรก็ดี บริษัทของเรา
ก็ได้พยายามร่วมใจกันทำงาน ถึงแม้จะต้องทำงานหนักขึ้น เราทุกคนก็ร่วมกันทุ ่มเททำงานให้กับลูกค้ า จนเราสามารถทำผล
ประกอบการและมีกำไรได้ดีพอสมควร กล่าวคือ เราได้กำไรจากการประกอบการในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 53.73 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลกำไรต่อหุ้นๆ ละ 60 สตางค์ เท่ากับ 67.5% ของกำไรสุทธิ 

สำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นั้น ขณะนี้งานตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในระยะคัด
สรรค์ผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 24 เดือน และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 เราเชื่อมั่นว่าการ
ลงทุนในโรงพยาบาลจะให้ผลดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเราก็สามารถลงทุนในโครงการนี้ได้โดยใช้เงินสะสมของบริษัทที่สะสมมา 
กว่า 40 ปี ไม่ต้องเพิ่มทุนหรือกู้ธนาคารมาลงทุนแต่ประการใด 

ในปี 2563 น้ี อย่างท่ีเรียนให้ทราบแล้วว่า ประเทศไทยกำลังผจญกับปัญหาเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรค COVID-19 ที่แพร่
ระบาดไปทั่วโลก สร้างปัญหากับทุกประเทศ ทุกธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่รายเดียว เราก็หวังว่า การระบาดของโรคร้ายน้ีจะสิ้นสุดลงในหน้า
ร้อนน้ี และถ้าเป็นอย่างท่ีทุกคนหวังไว้ เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 และ 4 ของปีน้ี 

ถึงแม้ปี 2563 จะเป็นปีที่ยากลำบากของเศรษฐกิจไทย เราก็จะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อให้บริษัทของเรา
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เราเคยพบอุปสรรคเช่นนี้ในปี “ฟองสบู่แตก” ปี 2540 เราก็สามารถฟันฝ่ามาได้ ฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเรา
ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหา เราคงจะสามารถนำพาบริษัทของเราได้ผ่านพ้นวิกฤติในคร้ังน้ีไปได้เช่นกัน 

 

 
 

 ประกิต อภิสารธนรักษ ์
 ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.มนูญ พาหิระ และ นายโสมนัส ณ บางช้าง 
เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที ่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ในปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม สี่ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินผล โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี สรุป
สาระสำคัญดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงิน 
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท และงบการเงินรวม ซ่ึงได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที ่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในการประชุมทุกคร้ังจะมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  

2. สอบทานการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการ
ประชุมกับบริษัทตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส  มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งไม่มี
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้บริษัทจ้างบริษัทตรวจสอบ
ภายในสำหรับปี 2563 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
อนุมัติให้จัดจ้างบริษัทตรวจสอบภายในสำหรับปี 2563 

3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมถึงการ
เผยแพร่ระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ก็จะร่วมหารือและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป โดยในปี 2562 ไม่พบการฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบ จริยธรรม และการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี 

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและการจัดการ และได้ทบทวนถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งแนวทางแก้ไข โดยร่วมพิจารณากับผู้บริหารทุกคร้ัง 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง  บุคคลที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบั ติเหมาะสม ครบถ้วนตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
กำหนดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

จากการพิจารณาตรวจสอบในประเด็นข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่
เกี่ยวข้อง มีความพยายามอย่างดีเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบ
ระเบียบต่างๆ ในการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโ ตท่ี
ยั่งยืน เป็นผลดีต่อตัวบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 

 

 

 ดร.พิชัย  จรรย์ศุภรินทร์ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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วิสัยทัศน์ 

เติบโต 
เป็นบริษัทที่เติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสีย  

ไปด้วยกัน 

ทรัพย์สินล้ำคา่ที่สดุของบริษัท  
คือ พนักงานของเรา  

พันธกิจ 

พรสวรรค์ของพนักงาน คือ ความสามารถ 
ในการรังสรรค์งานที่มีคุณค่าย่ิงใหญ่ให้ลูกค้า 

ผลงานที่บริษัทผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม 

คุณค่าของงานปรากฎอยู่ในผลงานที่บริษัทผลิตขึ้นมา  
ซึ่งคุณค่าเหล่านี้นำพาให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน 

ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ตอ่ต้านทุจริตคอรร์ับชั่น 
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

 ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวัสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทให้มีความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตาม โดยในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างไร  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
บริษัทเร่ิมต้นธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นบริษัทโฆษณา ในช่ือ “บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด” ผู้ก่อตั้ง คือ 

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ เมื่อป ี2521  ต่อมาได้ร่วมทุนกับ Foote, Cone & Belding International Corp. (FCB) บริษัทโฆษณา
ใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น และจัดตั้งบริษัทใหม่ชือ่ บริษัท ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จำกัด ในปี พ.ศ.2529 เปลี่ยนเป็น
บริษัทมหาชนในปี 2535 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ “SET” ปี 2536  

ในปี 2542 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด 
(มหาชน) และเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจเป็น 

1. ประกอบกจิการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน  
2. ประกอบกจิการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ให้คำแนะนำปรึกษาและบริการ งานบัญชีและการเงินและให้บริการงานอ่ืน ๆ แก่

บริษัทในกลุ่มและบริษัทอ่ืน 
3. วางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซ้ือสื่อโฆษณาทุกประเภท 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นผู้ทำงานรับจ้างผลิตงานโฆษณาและงานโฆษณาที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

มกราคม 2557 
อนุมัติลงทุนใน Prakit Advertising Co., Ltd. (Myanmar)  
เงินลงทุน USD 22,500.00 หรือ 90% ของทุนจดทะเบียน 

มีนาคม 2557 
อนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินวงเงินไม่เกิน 
79,460,000 บาท โดยบรษิัทจะซือ้หุ้นคืนไม่เกิน 5,800,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 9.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุน้ 

เมษายน 2557 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่ม 
IPG Group (FCB) ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทจำนวน 14,800,000 
หุ้น หรือร้อยละ 24.67 ให้กับนิติบคุคล/บุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้น
ใหม่รายใดซ้ือหุ้นเกิน 5% ของทุนจดทะเบียน กำหนดระยะเวลา
ในการขายหุ้นที่ซ้ือคืนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 18 
พฤศจิกายน 2559 โดยขายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

กรกฎาคม 2557 
บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดมิ P-FCB เป็น PRAKIT 

ตุลาคม 2557 
อนุมัติให้บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จำกัด (บริษัทย่อย)  
เข้าลงทุนในบริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 
 

กรกฎาคม 2558 
1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การแพทย์ 

สุขุมวิท 62 จำกัด “การแพทย์” จำนวน 7,500 หุ้น  และ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยซื้อในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ซ่ึง
เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นหุ้นที่ซื้อทั้งหมด 3,000,000 
หุ้น หรือ 300 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.41 ของทุนจด
ทะเบียนของ “การแพทย์” เมื่อการเพิ่มทุนเสร็จแล้ว 

2. อนุมัติให้ขายท่ีดินจำนวน 7 แปลง เน้ือที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 
54 ตารางวา ที่ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัท การแพทย์ 
สุขุมวิท 62 จำกัด ในราคารวม 250.3 ล้านบาท 

พฤศจิกายน 2559 
อนุมัติตัดหุ้นที่ซ้ือคืนและลดทุนจดทะเบียนหุ้นท่ีไม่ได้จำหน่าย
จำนวน 5,045,200 หุ้น ภายหลังการลดทุนบริษัทมีทุนที่ชำระ
แล้วจำนวน 54,954,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น
จำนวน 54,954,800 บาท 

สิงหาคม 2562 
อนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของ Prakit/FCB (Cambodia) Co., Ltd. 
ให้กับ Draft Advertising Co., Ltd. ซ่ึงเป็นตัวแทนของ FCB 
ในประเทศกัมพูชา 
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ผลงานของประกิตได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศหลายรางวัล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานซ่ึง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2561 – 2562 บริษัทได้รับรางวัลดังน้ี 

 

ปี ชื่องานประกวด รางวัลที่ได้รับ 
2561 CANNES LIONS 1 Bronze / Industry Craft Lions  

 
ADMAN 1 Silver / Illustration for graphic design 

1 Bronze / Telecommunication business equipment & 
service 

2562 ONE SHOW 1 Bronze Craft/Illustration 
 

CLIO AWARDS 1 Silver Craft/Illustration 
 

D&AD AWARDS 1 Graphite pencil 
 

London International Awards 1 Bronze / Design use of Illustration 
 

SPIKES ASIA AWARDS 2 Gold (Design / Illustration) 
2 Silver (Design / Illustration) 

 
ADFEST 1 Silver (Print Craft Lotus) 

1 Bronze (Design Lotus) 
 

รางวัล 
แห่งความภูมิใจ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ ่มประกอบธุรกิจโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและการพัฒนา
ทางการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้บริการ
ลูกค้าจ ึงต้องการผู ้ชำนาญการเฉพาะด้าน เพื ่อให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน บริษัทจึงมีนโยบายแบ่งการดำเนินงาน
ตามประเภทของงาน และตามความชำนาญเฉพาะด้านของ
บุคลากรของบริษัทในกลุ่ม 

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน

สูงและการพัฒนาทางการสื ่อสารมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การให้บริการลูกค้าจึงต้องการผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน 
เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน บริษัทจึงมีนโยบาย
แบ่งการดำเนินงานตามประเภทของงาน และตามความชำนาญ
เฉพาะด้านของบุคลากรของบริษัทในกลุ่ม 
1. การวางแผนกลยุทธด้านสื่อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซ้ือ

สื่อโฆษณาทุกประเภท งานด้านนี้ต้องการผู้มีประสบการณ์
ในการวางแผนสื ่อโฆษณา ซึ ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่
บริษัทในกลุ่มทั้งหมด และบริษัทอื่น บริษัทจะเป็นตัวกลาง
ในการซ้ือสื่อทุกประเภท เพื่อจะได้ต้นทุนสื่อโฆษณาที่ดีที่สุด 
สำหรับลูกค้าทุกราย 

2. รับจ้างผลิตงานโฆษณา ผู้ผลิตงานโฆษณาคือ ผู้สร้างสรรค์
งานโฆษณาท ุกร ูปแบบโดยแผนกวางแผนกลย ุทธ์  
(Strategic Planning) แ ล ะ แ ผน ก ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ง า น 
(Creative)  จะเป็นแผนกหลักในการคิดงานซึ่งบริษัทย่อย 
จะเป็นบริษัทที่ผลิตงานด้านนี้ นอกจากนี้ยังจะต้องมีแผนก
บริหารงานลูกค้าเพื่อประสานงานระหว่างแผนกสร้างสรรค์
งานโฆษณา แผนกวางแผนกลยุทธ นายหน้าตัวแทนสื่อ
โฆษณา และลูกค้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน 
รวดเร็ว และประสบผลสำเร็จ 

3. งานบริการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง งานประเภทน้ี
จะเป็นการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบพิเศษ 

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ ่งจะเป็นการให้
ผู้บริโภคของลูกค้ามีประสบการณ์โดยตรง และช่วยในการ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น การจัดกิจกรรมประเภทนี้มีหลากหลาย
ประเภท เช่น งานเปิดตัวสินค้า จัดนิทรรศการ การจัดโรด
โชว์ (Roadshow) แจกของตัวอย่าง เป็นต้น งานประเภท
นี้ต้องการทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถจัด
กิจกรรมในช่วงระยะเวลาที ่มีจำกัด และต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี เนื่องจากจะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้
กิจกรรมน้ัน ๆ ไม่ประสบความสำเร็จได้  

4. งานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ งานประเภทน้ี
ต้องมีทีมงานที่สามารถเข้าถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสื่อ
ต่าง ๆ เพราะเป็นงานที่ต้องทำประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง 
ๆ ของลูกค้าให้ผู ้บริโภคทราบเช่น การเชิญนักข่าวเพื่อ
ร่วมงานแถลงข่าวของลูกค้า (Public Relation) การส่งข่าว
ให้สื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า  

5. งานโฆษณาในอินโดไชน่า บริษัทที่อยู่ในแต่ละประเทศจะ
เป็นผู้ให้บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดย
ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นที่ชำนาญเฉพาะด้าน 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังน้ี 
1. บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จำกัด 

บริษัทถือหุ้น 99.993% 
2. บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทถือหุ้น 99.965% 
3. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar) 

บริษัทถือหุ้น 70% 
4. บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทถือหุ้น 49% 
5. บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 

บริษัทถือหุ้น 35.41% 

นอกจากน้ีบริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จำกัด บริษัทย่อยของ
บริษัทได้ถือหุ้น 42% ใน บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ 
พาร์ทเนอร์ส จำกัด
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ผังโครงสร้างการถือหุ้น 

หมายเหต ุ

1. บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 51 คือ นางสาว 
ภาวิณี อภิสารธนรักษ์ และ นายอนุชา อภิสารธนรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ
บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  

2. Draft Advertising Co., Ltd. มผู้ีถือหุ้นเป็นคนไทย 4 คน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 คน ถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 90 ไม่ได้เป็นบุคคลที่ที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ส่วนคน
ไทยอีก 2 คน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 เป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดดังน้ี 
นายพิศาล ประหัษฎางกูร ร้อยละ 5 
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ ร้อยละ 5 

3. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar) ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 30 คือคนไทย 
1 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 

4. บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 58 คือ 
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ (กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ) ร้อยละ  8 
นางธนพร บุญยั่งยืน ร้อยละ 15 
นางภณิตา ชัยชนะวิชชกิจ ร้อยละ 10 

นายรัฐรงค์ ศรีเลิศ ร้อยละ 25  
นางธนพร บุญยั่งยืน นางภณิตา ชัยชนะวิชชกิจ และนายรัฐรงค์ ศรีเลิศ ท้ัง 3 ท่าน 
ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 

5. บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 64.59% คือ 
บมจ.สหยูเน่ียน ร้อยละ 47.21 
นายประกิต อภิสารธนรักษ์* ร้อยละ 2.25 
นายแพทย์ประพันธ์ อภิสารธนรักษ์** ร้อยละ 0.12 
บริษัทไทย 1 บริษัท และคนไทย 9 คน ไม่ได้เป็นบุคคล ร้อยละ 15.01 
ท่ีเกี่ยวโยงหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท รวมกัน                 

 
*นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท 
**นายแพทย์ประพันธ์ อภิสารธนรักษ์ เป็นน้องชายนายประกิต อภิสารธนรักษ์ 

99.99% 99.96% 

42% 0% 

100% 70% 

35.41% 49% 

M Y A N M A R  

การแพทย์ สุขุมวทิ 62 

V I E T N A M  
REPRESENTATIVE OFFICE 
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ลักษณะ
การประกอบ

ธุรกิจ 
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โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษทัย่อย ปี 2560-2562 ตามงบการเงนิรวม 

สายผลติภัณฑ ์ ดำเนินการโดย %การถอืหุ้น รายได้ปี 2562 % รายได้ปี 2561 % รายได้ปี 2560 % 

รายได ้จากการวางแผนสื่อ
โฆษณาและนายหน้าตัวแทน
ซ้ือสื่อโฆษณา 

• บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์ - 103,570 26.65 138,226 29.24 101,219 19.64 

• บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง 99.99 47,216 12.15 49,637 10.50 54,164 10.51 

• บริษัทย่อยอ่ืนๆ 2,935 0.76 2,884 0.61 1,677 0.32 

153,721 39.56 190,747 40.35 157,060 30.47 

รายได้จากการรับจ้างผลิตงาน
โฆษณา 

• บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์ - 28,392 7.31 64,100 13.56 91,146 17.68 

• บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง 99.99 126,000 32.42 138,753 29.35 209,997 40.74 

• บริษัทย่อยอ่ืนๆ 17,288 4.45 15,201 3.21 11,234 2.18 

171,680 44.18 218,054 46.12 312,377 60.60 

รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยว 
-ข้องกับงานประชาสัมพันธ์
แ ล ะ ง า น โ ฆษณาต ่ อ ก ลุ่ ม 
เป้าหมายโดยตรง 

• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

99.96 22,021 5.66 25,451 5.38 11,125 2.16 

22,021 5.66 25,451 5.38 11,125 2.16 

รายได้จากการลงทุนและอ่ืนๆ  • บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์ - 31,040 7.99 25,884 5.47 22,003 4.27 

• บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง 99.99 6,999 1.80 12,042 2.55 12,404 2.41 

• บริษัทย่อยอ่ืนๆ 3,146 0.81 590 0.13 466 0.09 

41,185 10.60 38,516 8.15 34,873 6.77 

รวม 388,607 100.00 472,768 100.00 515,435 100.00 

หน่วย : พันบาท
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ให้บริการแนะนำวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณา และเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา  
แผนกสื่อโฆษณาจะเป็นผู้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และวางแผนการซ้ือสื่อโฆษณาเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามแผนที่วางไว้  เมื่อลูกค้า
อนุมัติแผนการซ้ือสื่อโฆษณาแล้วแผนกสื่อโฆษณาจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับเจ้าของสื่อต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ทีวี
ดิจิตอล ผู้ผลิตรายการ สื่อสิ่งพิมพ์  ป้ายโฆษณา และสื่ออื่น ๆ เพื่อซื้อเวลาสำหรับเผยแพร่งานโฆษณาของลูกค้า รายได้ของบรษิัท
คือค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซ้ือสื่อโฆษณา 

รับจ้างผลิตงานโฆษณาทุกประเภท 
รับจ้างผลิตงานโฆษณาทุกประเภทได้แก่ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ การผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท การผลิตส
ปอตโฆษณาทางวิทย ุการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อออนไลน์  และผลิตวัสดุโฆษณาทางสื่ออ่ืน ๆ  

บริษัทสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าอย่างมีประสิทธภิาพ บริษัทมีแผนกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตงาน
โฆษณาดังน้ี 

1. ฝ่ายดูแลลูกค้า 
 แผนกดูแลลูกค้าทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัท ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในการผลิต

โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดตามผลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นอกจากน้ียังติดตามการชำระค่าบริการของลูกค้าอีกด้วย 

2. ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย 
 ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของลูกค้า ตลอดจนการ

พิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขบวนการตัดสินใจ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและวางกลยุทธ์ในแผนการสื่อสารทางการ
ตลาดให้กับลูกค้า ทั ้งนี ้เรามี 5 ขั ้นตอนในการทำงานเริ ่มต้นด้วย การเรียนรู ้ ตามมาด้วยการทำความเข้าใจ จุดประกาย
แนวความคิด หยั่งถึงและตกแต่งแนวความคิดให้เข้าถึงผู้บริโภคและท้ายท่ีสุดคือ การทำให้ความคิดน้ันเจริญงอกงามออกมาเป็น
ผลงานที่ดีให้กับลูกค้าของบริษัท 

3. ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา 
 ทีมงานสร้างสรรค์งานโฆษณาจะเริ่มคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา จากข้อมูลที่ได้จากแผนกวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

แนวทางโฆษณาที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าจะเลือกผลงานที่คิดว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาต่อไป
เป็นชิ้นงานท่ีสมบูรณ์ 

4. ฝ่ายผลิต 
นำเอางานที่ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาออกแบบและสร้างสรรค์ ไปผลิตเป็นชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือมีตัวแทนที่
ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า เพื่อผลิตชิ้นงานน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาหรืองานพิมพ์ต่างๆ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผลิตจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก ่

1. การผลติวัสดุโฆษณาทางสิง่พิมพ์และบิลบอร์ด 
การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์มีหลายประเภท เช่น การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับใบปลิวตลอดจนป้ายโฆษณา
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะติดตั้งภายใน หรือ ภายนอกอาคาร หรือป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ ่ป้ายโฆษณาในหรือข้างรถโดยสารประจำ
ทาง หรือรถไฟฟ้า ในรถไฟ ในท่ีพักผู้โดยสาร ในสนามบิน ฯลฯ เป็นต้น 

วิธีการผลิตวัสดุโฆษณาทางสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท มีเทคนิคในการผลิตแตกต่างกันออกไป เช่น การผลิตวัสดุโฆษณาทางหน้า
หนังสือพิมพ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ แต่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี เร่ิม
จากการสร้างสรรค์และออกแบบโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือข้อความที่จะใช้ในช้ินงาน โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
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กราฟฟิคช่วยในการจัดทำ  ซ่ึงขั้นตอนน้ีก็คือ การจัดทำเลย์เอ้าท์ เพื่อเสนองานให้ลูกค้า พร้อมทั้งเสนอวิธีการนำเสนอโฆษณาน้ัน 
ๆ เมื่องานเป็นที่พอใจของลูกค้าก็จะดำเนินการผลิต โดยการจัดทำอาร์ตเวิร์คให้เป็นวัสดุโฆษณาสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งการ
ผลิตน้ีจะต้องใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต 

การใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะต้องประกอบด้วย บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนต้องมีการพัฒนาทั้งบุคลากรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีการผลิตวัสดุโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ผลิตและระยะเวลาในการผลิตด้วย 

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการผลิตวัสดุโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ คือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน กล่าวคือ จะต้องมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกับงบประมาณและเวลาในการผลิต 

2. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์แม้จะมีความยาวสั้น ๆ คือ 1 นาที 30 วินาทีหรือ 15 วินาที แต่กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน 
และใช้ระยะเวลาการทำงานอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีการประสานงานกันเป็นทีมระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) 
และฝ่ายผลิต (Production) ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องมีความละเอียดอ่อน และเข้าใจเนื้อหาของงานนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง ก่อนที่
จะเร่ิมขบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจะต้องสูญเสียไป 

ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
1. การทำสรุปเค้าโครงเร่ืองภาพยนตร์โฆษณา (Storyboard) คือการสรุปและทำความเข้าใจในเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์โฆษณาที่

จะถ่ายทำอย่างละเอียดท้ังภาพและเสียงระหว่างผู้ร่วมงานทุกคน 
2. การเตรียมงานการผลิตภายในบริษัท ( Internal Pre-Production) คือ การเตรียมงานก่อนการถ่ายทำได้แก่ การเลือกตัว

แสดง, สถานที่ถ่ายทำ, สิ่งของประกอบฉาก, เสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมงานภายใน ระหว่างบริษัทโฆษณากับ 
Production House หรือบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ก่อนนำเสนอลูกค้า 

3. การเสนอแผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณา (Pre-Production) คือการนำงานทั้งหมดที่เตรียมไว้ก่อนการถ่ายทำมาเสนอแก่
ลูกค้าในรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบและอนุมัติ หากมีสิ่งใดที่ลูกค้าไม่เห็นด้วย บริษัทโฆษณาร่วมกับบริษัทถ่ายทำ
ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องแก้ไข จนกว่าจะตกลงกันได้ในรายละเอียดท้ังหมด 

4. การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) คือ การถ่ายทำตามรายละเอียดทั้งหมด ดังที่ลูกค้าตกลงแล้ว ทั้งนี้ทีมงานถา่ยทำ
อาจจะมีการถ่ายทำเพิ่มเติมจากที่ตกลงกับลูกค้าแล้ว เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนี้จะทำให้ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนั้นน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น แต่ทั้งน้ียังต้องรักษาโครงเร่ืองตามที่ตกลงกันไว้  

5. การผลิตขั้นสุดท้าย (Post Production) คือการนำชิ้นงานที่ได้ถ่ายทำไว้แล้วมาตัดต่อให้เป็นเนื้อเรื่อง ใส่เทคนิคต่างๆ ใส่
เสียง เพื่อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 

บริษัทโฆษณาจะต้องดแูลการผลติภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอน โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในทุกขั้นตอน 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา คือรายละเอียดของงานและการควบคุมงบประมาณ เพราะระยะเวลา
ของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์น้ัน โดยท่ัวไปจะอยู่ระหว่าง 30 วินาทีถึง 1 นาที แต่จะต้องผลิตภาพยนตร์ให้ได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้ และใช้ระยะเวลาในการทำงานนานรวมทั้งงบประมาณในการผลิตค่อนข้างสูง บริษัทจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ
ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนไม่ให้ผิดพลาด  รวมทั้งควบคุม
งบประมาณและระยะเวลาในการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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สร้างสรรค์งานโฆษณา  
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การผลติสปอตโฆษณาทางวิทย ุ    

ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ แม้จะไม่ซับซ้อนเท่ากับการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ แต่ก็ต้องใช้บุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญทางดา้นเสียงโดยเฉพาะ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตเสียง (Sound Producer) 

ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวทิยุ 
1. การสรุปบทโฆษณา (Script Briefing) คือ การสรุปแนวความคิด เน้ือหาและถ้อยคำที่ใช้ในโฆษณาระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์

งานและฝ่ายผลิตเสียง พร้อมทั้งเลือกเสียงของโฆษกผู้ประกาศที่เหมาะสมกับคำโฆษณา 
2. การบันทึกเสียง (Sound Recording) คือ การอัดเสียงผู้ประกาศและเสียงประกอบตา่งๆ 
3. การตัดต่อและเรียบเรียงเสียง (Sound Mixing) คือ การนำเสียงท้ังหมดมาตัดต่อและเรียบเรียงตามเน้ือหาที่ได้สรุปไวแ้ล้ว 

ปัจจัยสำคัญในการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จะต้องมีความชำนาญพิเศษทางด้านเสียงในการ
คัดเลือกเสียงของโฆษกให้เป็นไปตามบทสรุปของโฆษณา 

4. การผลติสือ่โฆษณาออนไลน ์
วางแผนกลยุทธ์ 

ออกแบบวิธีการสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจและการตอบรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแพลตฟอร์ม และวิธีการนำเสนอ
เน้ือหาที่เหมาะสมกับตัวสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

สร้างสรรค์คอนเทนต์ 
คิดเนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด เพื่อสื่อสาร ดึงดูดความสนใจ และสร้างการตอบรับจาก
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เกม และอื่นๆ อีกหลายหลายรูปแบบ 

ผลิตงาน 
ลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาตามที่ออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม เกม แอพพลิเคชั่น 
เว็บไซต์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสมทั้งกับตัวช้ินงานและกลุ่มเป้าหมาย 

วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
วางแผนว่ากลยุทธ์สำหรับโฆษณาสินค้าตัวหนึ่งๆ ควรใช้สื่อชนิดใดบ้าง ควรวางงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ ไว้บนแพลตฟอร์มใด 
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการตอบรับที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของลูกค้า 
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ทั้งนี้ กลยุทธ์ เนื้อหา รวมถึงสื่อที่ใช้ในงานโฆษณาออนไลน์นั้น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะสินค้า กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
จุดประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทมีทีมงานที่ติดต่อประสานงาน พูดคุยกับลูกค้า เพื่อให้งานโฆษณาทุกชิ้น ตอบรับกับ
ความต้องการของลูกค้า และเกิดผลสำเร็จสูงสุดตามที ่มุ ่งหวั ง นอกจากนี ้ ยังมีการเฝ้าติดตาม เรียนรู ้ และศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

การตลาดและการแข่งขัน 
บริษัทให้บริการวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาและเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณาระดับกลางในอุตสาหกรรมนี้ สื่อโฆษณาหลกัท่ี
ลูกค้าซ้ือจะเป็นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ซ่ึงอัตราค่าโฆษณาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัทจึงต้องมีความสัมพันธ์
อันดีกับคู่ค้า เพื่อให้ได้อัตราค่าโฆษณาที่ลูกค้าพอใจ 

นอกจากนี้สื่อโฆษณาใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางออนไลน์ที่เริ่มมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ลูกค้า
เริ่มใช้สื่อโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้น ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์จึงต้องปรับการวางแผนสื่อโฆษณาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

การเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณาจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดีลูกค้าก็มีงบโฆษณาสูง ธุรกิจโฆษณาก็จะเจริญเติบโต 
แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าจะลดงบประมาณโฆษณา ซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจโฆษณา บริษัทจึงต้องเสนอแผนงานโฆษณาแบบครบวงจร
เพื่อนำเสนอลูกค้า โดยแผนงานน้ันต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับแผนการตลาดของลูกค้า เพื่อจะได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

นอกจากน้ีภาวะการแข่งขันในธุรกิจโฆษณาน้ันค่อนข้างรุนแรง มีการลดค่าบริการเพื่อให้ได้งานจากลูกค้า ฉะนั้นการผลิตงานโฆษณาที่
ดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและต้องขยายฐานลูกค้าใหม่  

ช่องทางการได้ลูกค้าใหม่ของบริษัท มีดังน้ี 

1. แข่งขันเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก 
บริษัทโฆษณาจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานให้กับลูกค้าครั้งละหลาย ๆ บริษัท บริษัทแต่ละแห่งจะทำแผนการสื่อสารทางการ
ตลาดเสนอให้ลูกค้า หากเป็นที่พอใจก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตงานโฆษณาและวางแผนงานโฆษณาให้กับลูกค้าน้ัน ๆ  

2. การแนะนำของลูกค้าตลอดจนสัมพันธภาพส่วนตัวของผู้บริหาร 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจงานโฆษณามานานกว่า 20 ปี มีผลงานโฆษณาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางประกอบกับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ ความสามารถและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงมีส่วนเสริมให้
ฐานลูกค้ากว้างขึ้น 

3. ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทจะติดต่อไปยังลูกค้าเป้าหมายเพื่อขอนำเสนอประวัติ บริการและผลงานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายพิจารณา ถ้าได้รับ
ความสนใจก็จะเร่ิมทำงานในรายละเอียด เพื่อนำเสนองานต่อไป 
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จัดการ 
ความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักและเห็นความสำคัญ 
ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  

จึงได้จัดให้มีการระบุ ทบทวน ติดตาม และป้องกัน 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 
การสูญเสียลูกค้ารายใหญ่  

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในกลุ่มอาจสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ รายใดรายหน่ึง หรือรายได้บางส่วนไป 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทและบริษัทในกลุ่มจึงต้องติดต่อเสนองานลูกค้ารายใหม่ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ยง รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในปัจจุบัน 

การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และทีวีดิจิตอล 
เน่ืองจากสื่อโฆษณามีการปรับอัตราค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นคร้ังคราว ซ่ึงอาจทำให้ปริมาณการโฆษณาของลูกค้าลดลงบ้าง แต่ไม่ได้
กระทบต่อมูลค่างบโฆษณาของลูกค้าที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เน่ืองจากการเรียกเก็บค่านายหน้าของธุรกิจโฆษณา จะคำนวณจากอัตราร้อยละท่ีตกลงกันคูณด้วยต้นทุนค่าสื่อโฆษณา 

การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าผลิตวัสดุโฆษณา 
จะมีลักษณะและผลกระทบในทำนองเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสื่อโฆษณา 

การลดลงของอัตราค่านายหน้าและค่าบริการ 
ปัจจุบันธุรกิจโฆษณาประสบปัญหาการแข่งขันในเรื่องการลดอัตราค่านายหน้าและค่าบริการที่คิดกับลูกค้าเป็นอย่างมาก  ดังน้ัน
จึงมีความจำเป็นที่ต้องลดอัตราดังกล่าวลงเพื่อรักษาลูกค้าไว้  หรือเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ก็จะชดเชยการลดลงของรายได้ส่วนน้ี โดยการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่  รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

อิทธิพลของสื่อโฆษณาทางออนไลน์ 
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจสื่อออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ก (FACEBOOK) อินสตาแกรม (INSTAGRAM) ไลน์ (LINE) เป็นต้น ทำ
ให้สื่อโฆษณาบนออนไลน์เหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค มิฉะนั้นการใช้
สื่อโฆษณาของลูกค้าจะไม่ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 
ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามโฆษณาสินค้าบางประเภทเช่น สุรา บุหรี่ ฯลฯ เป็นต้น และในอนาคตอาจมีกฎหมายห้ามโฆษณาสินค้าบา ง
ประเภทเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันบริษัทในกลุ่มไม่มีลูกค้าที่เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย ในอนาคตถ้ามีลูกค้ารายใดมีสินค้าต้องห้าม 
และต้องการท่ีจะโฆษณา บริษัทในกลุ่มมีนโยบายท่ีจะให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร 
 ธุรกิจโฆษณา บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจ เน่ืองจากเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ บุคลากรในธุรกิจโฆษณา
เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นที่ต้องการในวงการโฆษณา บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ี  

 บริษัทเห็นความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ดังจะเห็นได้จากพันธกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายต่าง ๆ สำหรับ
บุคลากรเช่น การอบรมพัฒนาให้ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนกังาน 
รวมทั้งยังมีผลประโยชน์พนักงานอ่ืน ๆ คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้สวัสดิการปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น 
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ความเสี่ยงทางด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กำหนดให้มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบเพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และมีการทบทวนทุกปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้
ปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังน้ี 
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันเร่ืองการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. กำหนดแนวปฏิบัติในการให้สิ่งของในเทศกาลต่างๆ บริษัทฯต้องเป็นผู้จัดหาและกำหนดให้ผู้บริหารเป็นตัวแทนในการ

มอบสิ่งของ 
3. มีกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส  ประกาศให้พนักงานทราบ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
4. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านทารทุจริต  พิจารณาผลการตรวจสอบของการแจ้ง

เบาะแส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
5. กำหนดหลักสูตร “จริยะธรรมทางธุรกิจ” สำหรับให้ความรู้พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการท่ีจะต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ที่ดินและอาคาร    

ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  อาคารสำนักงาน
พร้อมที่ดินเป็นของบริษัท  และบริษัทได้นำที่ดินน้ีไปค้ำประกัน ดังน้ี 

• วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 30 ล้านบาทท่ี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต 
• วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค้ำประกันประกวดราคาและวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญาเพื่อใช้ในกิจการของใหก้ับ

บริษัทร่วมทางอ้อม(บริษัทร่วมค้า)แห่งหน่ึง ในวงเงิน 80 ล้านบาท 

ที่ดิน 

บริษัทมีที่ดินว่างเปล่าอีก 1 แปลง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 50 จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บริษัทได้ให้เช่าแก่ผู้เช่ารายหน่ึง โดย
ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 28 ปีเศษ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2544 และสิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2572 

มูลค่าที่ดินและอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังน้ี 

 (เฉพาะบริษัท) (บาท) 
ที่ดิน (ราคาทุน)  101,026,000.00  

ค่าปรับปรุงท่ีดิน (ราคาทุน)  2,699,157.82 
อาคารและสิ่งปลูกสรา้งและส่วนปรับปรุง  (ราคาทุน)  95,032,072.93 
รวม 198,757,230.75 
หักค่าเสื่อมราคา 81,196,857.87 
มูลค่าตามบัญช ี 117,560,372.88 
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ทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้ลงทุนซ้ือลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า 

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามการร้องขอของลูกค้าปัจจุบันในประเทศไทย รวมทั้งการมองเห็นถึง
ศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในแต่ละประเทศของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการดำเนินธุรกิจโฆษณาเป็นรูปแบบอื่นเพิ่มเติมจากปัจจุบัน เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเว็บไซด์ เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ทางสื่อออนไลน์ (WEBTV) ซึ่งเป็นแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ
โฆษณาในปัจจุบัน 

นอกจากน้ีบริษัทอาจขยายธุรกิจไปในประเภทธุรกิจอื่น ถ้ามีโอกาส มีผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น 

การประเมินราคาทรัพย์สิน 

ที่ดินแปลงที่ไม่ใช่ที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัทตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจบริษัทประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ประมาณ 387.28  ล้านบาท (งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้เปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมของที่ดินสองแปลงน้ีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย     
บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ฟ้องร้อง ลูกหน้ีรายหน่ึง มีมูลค่าตามฟ้องจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท เน่ืองจากลูกค้ารายน้ีประสบปัญหาทาง
การเงิน ต่อมาได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ผ่อนชำระเป็นรายงวด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้บันทึกสำรองหน้ีสูญ สำหรับลูกหน้ีรายน้ีไปแล้ว 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000389 

โทรศัพท ์ : 027153000 

โทรสาร : 023328522 

Website : www.prakit.com 

ทุนจดทะเบียน : 94,438,800 หุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 60,450,262 บาท หรือ 60,450,262 หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : วางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซ้ือสื่อทุกประเภท ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโฆษณา หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา และบริษัทธุรกิจประเภทอ่ืนเพื่อ
ขยายธุรกจิของบริษัท 

สรุปข้อมูลของบริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม 
บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ที่ต้ัง : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ : ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และประชาสัมพันธ์ 
จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.-บาท  ออกจำหน่าย และเรียกชำระแลว้ 
จำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ  : หุ้นสามญั 980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายไดแ้ล้ว 

บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 
ชื่อบริษัท : บริษัท การแพทย์ สุขมุวิท 62 จำกัด 
ที่ต้ัง : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทกิจการ : กิจการโรงพยาบาลเอกชน 
จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 8,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วดังน้ี 
  1. หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน 
  2. หุ้นสามัญ 8,372,500 หุ้น เรียกชำระแล้วร้อยละ 50 
จำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.41 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว รายละเอียดการชำระค่า

หุ้นดังน้ี 
   1. หุ้นสามัญ 7,500 หุ้น เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน 

 2. หุ้นสามัญ 2,992,500 หุ้น เรียกชำระแล้วร้อยละ 50 

http://www.prakit.com/
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การร่วมค้า 

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอรส์ จำกัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 

ที่ต้ัง : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทกิจการ : ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา รับจ้างผลิตงานโฆษณา  ทำโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง (Event) และประชาสัมพันธ์ 

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100.-บาท  ออกจำหน่าย และเรียกชำระแลว้ 

จำนวนหุ้นท่ีบริษัทย่อยถือ: บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว หรือ 42,000 หุ้น 

บริษัทย่อย 

บริษัท ประกติ แอดเวอร์ไทซิง่ จำกัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จำกัด 

ที่ต้ัง : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทกิจการ : ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซ้ือสื่อโฆษณาและรับจ้างผลิตงานโฆษณา 

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100.-บาท  ออกจำหน่าย และเรียกชำระแลว้ 

จำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : หุ้นสามญั 99,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.993 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้ว 

บริษัท มารเ์ก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท  มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ต้ัง : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทกิจการ : ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Event) 

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.-บาท ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 

จำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ  : หุ้นสามญั 19,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.965 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้ว 

PRAKIT ADVERTISING CO., LTD. 

ชื่อบริษัท : PRAKIT ADVERTISING CO.,LTD. 

ที่ต้ัง : (111/44B), Yodayar Street, 9 Mile, Mayangone Township, Pyay Road, Yangon,  Myanmar 

ประเภทกิจการ : ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อสื ่อโฆษณา รับจ้างผลิตงานโฆษณาทำโฆษณาต่อกลุ่ม เป้าหมาย
โดยตรง (Event) และประชาสัมพันธ์ 

จำนวนและชนิดของหุ้น :  หุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว 

จำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : ร้อยละ 70  ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายและชำระแล้ว      
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ชั้น 14  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบญัช ี

นายพรชัย กิตติปัญญางาม และ/หรือ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือนางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ 
บริษัท บัญชีกจิ จำกัด 
87/102-103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   
โทร 02-3820414  โทรสาร 02-3815849 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต  จำกัด 
48 อาคารธนาเพลสชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700  
โทร 02-4349999  โทรสาร 02-4349998 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์ 
ทนายความ  ใบอนุญาต  เลขที่ 13357/2529 
เลขที่ 44/86 ซอยเจริญพัฒนา ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000  

ข้อมูลสำคัญอื่น 
สำนักงานคณะกรรมการบริษัท 

ติดต่อเลขานุการบริษัท  โทรศัพท์ 027153000 หรือ Email: wichuda@prakit.com  
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสาร ดังน้ี 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

• เลขานุการบริษัท   
• ตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 027153000หรือ Email: linda@prakit.com 
• ผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท Email : info@prakit.com 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
        มีทุนจดทะเบียน 94,438,800.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,438,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้วจำนวน 60,450,262 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 60,450,262.00 บาท   

 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปน้ี 

รายชือ่ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น(%) 

1. บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด** 15,092,160 24.97 

2. ครอบครัวอภิสารธนรักษ์ 
นายประกิต อภิสารธนรักษ ์
นางสาวภาวิณ ี อภิสารธนรักษ ์
นายอนุชา อภิสารธนรักษ ์
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ ์

 
6,029,890 
2,918,953 
2,944,642 
3,168,902 

 
9.97 
4.83 
4.87 
5.24 

3. บจก.โปรมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล 1,606,000 2.66 

4. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล 1,463,590 2.42 

5. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 1,100,000 1.82 

6. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล 637,450 1.06 

7. นายประพจน์ หาญจิรกานต ์ 564,000 0.93 

8. นางสาวนพสรัญ พงศ์ไพโรจน ์ 550,000 0.91 

9. นายบุญชัย จินังกุล 464,530 0.77 

10. นางอรอนงค์ อาตรี 
นายอัษฎา วิภากุล 

440,000 
440,000 

0.73 
0.73 

รวม 37,420,117 61.90 

หมายเหตุ : **บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  บริษัทโฆษณาก่อนร่วมทุนกับกลุ่ม FCB ปัจจุบันประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เพียงแต่มีกรรมการร่วมกัน  

การออกหลักทรัพย์อื่น 
- ไม่มี – 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ โดยบริษัทร่วมและ

บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นผู้พิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัท กระแสเงินสดว่าพอเพียงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และโครงการลงทุนในอนาคต (ถ้ามี) และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติ 

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น(บาท) 0.90 0.80 0.10 1.00 0.80 

หุ้นปันผล (หุ้น) - - 10:1 - - 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 73.12 83.30 N/A 108.12 93.63 

หมายเหตุ 
1. สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลสำหรับปี 2558 คำนวนจากกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี ไม่รวมกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ที่ดิน) 
2. ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท และ หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 



ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

อาย ุ

81 ปี 

ตำแหน่ง 

กรรมการ และ ประธานกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

รอ้ยละ 9.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

บิดาของนายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ (กรรมการผู้จัดการ) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

2529 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการและกรรมการ 

บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์

บจก. ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

บจก. ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง และ 

บจก. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์  

(ประเทศไทย) 

นายประกิต 
อภิสารธนรักษ์ 

ประธานกรรมการ 
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ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

 

  

นายพิศาล 
ประหัษฎางกูร  

รองประธานกรรมการ 

อาย ุ

75 ปี 

ตำแหน่ง  

รองประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

ร้อยละ 0.15 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธแ์ละโฆษณา 

ไมอามี่เดคจูเนียร์คอลเลจ ไมอามี ่สหรัฐอเมริกา 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

2529 – ปัจจบุัน รองประธานกรรมการและกรรมการ 

 บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์

 บจก. ประกิต แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

 บจก. ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง และ 

 บจก. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์  

 (ประเทศไทย) 
 

  

 
26



ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

 

  

นายปรีชา 
เชาวโชติช่วง 

กรรมการ  

 

 

อาย ุ

72 ปี 

ตำแหน่ง  

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

ร้อยละ 0.23 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 วิทยาลัยโอไฮโฮคริสเตียน สหรัฐอเมริกา 

● หลักสูตรนักบริหารการตลาด 

  มหาวิทยาลัยโลซาน สวิสเซอร์แลนด ์

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน กรรมการ 

 บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์
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ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

  

นายวิเชียร 
นาคอินทนนท์ 

กรรมการ  

อาย ุ

71 ปี 

ตำแหน่ง  

กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนวัดรางบัว 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน กรรมการ 

 บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์
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ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

  

นายโสมนัส 
ณ บางช้าง 

กรรมการอิสระ  

อาย ุ

71 ปี 

ตำแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

●  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเธิร์น โอคลาโฮมา สเตท 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์
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ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

  

ดร.พิชัย 
จรรย์ศุภรินทร์ 

กรรมการอิสระ  

อาย ุ

77 ปี 

ตำแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแห่งชาตฟิิลิปปินส์ 

● ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแห่งชาตฟิิลิปปินส์ 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน ● กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์

 ● กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ● ที่ปรึกษา 

     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร  

ดร.มนูญ 
พาหิระ 

กรรมการอิสระ  

อาย ุ

81 ปี 

ตำแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยแห่งชาตฟิิลิปปินส์ 

● ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮาวาย 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน ● กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์

 ● ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ ์

     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 - 2557   ที่ปรึกษาที่ปรึกษาอธกิารบด ี

   มหาวิทยาลัยเกริก 
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ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร 

นายอภิรักษ์ 
อภิสารธนรักษ์ 

กรรมการผู้จัดการ 

อาย ุ

48 ปี 

ตำแหน่ง 

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

ร้อยละ 5.24 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

● ปริญญาตรี การตลาดและระบบสารสนเทศเพ่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเมธอดิสต์

● ปริญญาโท บริหารธุรกจิ

  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

บุตรของประธานกรรมการ  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน ● กรรมการผู้จัดการ

  บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์ 

● กรรมการ บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว

  เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

● กรรมการผู้จัดการ

  บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล
อาย ุ
61 ปี 

ตำแหน่ง 
หัวหน้าส่วนการเงิน 
เลขานุการบริษัท และ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
รอ้ยละ 1.06 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา 

● ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 
2542 - ปัจจบุัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส ์

นางสิริอร เชิญพิพัฒน์
อาย ุ
56 ปี 

ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการฝ่ายส่อโฆษณา 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี 
2536 - ปัจจบุัน ผู้อำนวยการฝ่ายส่อโฆษณา 

บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังน้ี 

รายชือ่กรรมการบริษัท ตำแหน่ง 
วันเดือนปีที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 
ระยะเวลาที่ดำรง

ตำแหน่ง 
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการ 28 ธันวาคม 2535 28 ปี 

2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร รองประธานกรรมการ/กรรมการ 28 ธันวาคม 2535 28 ปี 

3. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ 28 ธันวาคม 2535 28 ปี 

4. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ 24 เมษายน 2551 12 ปี 
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ 28 ธันวาคม 2535 28 ปี 

6. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2548 15 ปี 

7. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 28 ธันวาคม 2535 28 ปี 

8. ดร.มนูญ พาหิระ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2547 16 ปี 
หมายเหตุ  :  นายอภิรักษ์ อภสิารธนรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2559 

กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการดังน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพงึมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน เสียงเท่ากันเกิน
จำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งทุกปี หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายประกิต อภิสารธนรักษ์ นายพิศาล ประหัษฎางกูร นายปรีชา เชาวโชติ
ช่วง นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่มีข้อจำกัดอำนาจกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้รับการเลือกตั้งจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ  ประกอบด้วย 

1. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.มนูญ พาหิระ กรรมการตรวจสอบ 
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3. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มคีวามรู้ทางบัญช ี
4. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีอำนาจในการบริหารบริษัท ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562  
ประกอบด้วย 5 ท่านดังน้ี 

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ ์ กรรมการผู้จัดการ             
4. นางสิริอร เชิญพิพัฒน ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อโฆษณา 
5. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญช ี

เลขานุการบริษัท 
บริษัทได้แต่งตั้งนางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยสามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร หน้า 33 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังน้ี 

1. กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหาร โดย
พิจารณาถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ 

2. กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุม
ผู้ถือหุ้น คร้ังละ 10,000.00 บาท 

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังน้ี 
บริษัท 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

รายชือ่กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชมุ 

1. นายพิศาล ประหัษฎางกูร 1,200,000 บาท 
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง 1,440,000 บาท 
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ 360,000 บาท 
4. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ 50,000 บาท 
5. นายโสมนัส ณ บางช้าง 240,000 บาท 
6. ดร.มนูญ พาหิระ 50,000 บาท 
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ค่าตอบแทนอื่น 
ได้จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุหมู่และค่ารักษาพยาบาลรวม 218,499.50 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร เพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารและคณะผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงนิรวม 
13,214,656.76 บาท 

บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นในตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้
กรรมการและคณะผู้บริหารเพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 
23,446,438.00 บาท 

บริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมกรรมการและประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยครั้งละ 
10,000.00 บาท 

บุคลากร 
จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ประกอบด้วย 

ฝ่าย บริษัท บริษัทย่อย 
ฝ่ายบริหาร 3 10 
ฝ่ายสื่อโฆษณา 53 5 

ฝ่ายดูแลลูกค้า/สร้างสรรค์งานโฆษณา/วางแผนกลยุทธ์/ผลิต 4 91 
ฝ่ายสนับสนุน 41 22 

 รวม 101 128 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็นจำนวนดังน้ี 

 

บริษัท บริษัทย่อย 

63,517,324.82 91,398,130.91 
บาท บาท 
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เลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

ฝ่ายกฏหมาย 
 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย 

ฝ่ายดูแลลูกค้า 

ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายธุรการและอาคาร 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายสื่อโฆษณา 

ฝ่ายข้อมูล 

ฝ่ายซื้อส่ือโฆษณา 

ฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา 

หัวหน้าส่วนบัญชีและ
การเงิน 

ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายจัดหา 

ฝ่ายจัดกิจกรรม 

ฝ่ายดูแลลูกค้า 

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง 

กรรมการผู้จัดการ 
บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์

ไวด์ (ประเทศไทย) 

แผนผังโครงสร้างการจัดการ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายชือ่ 
ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด)  

ระหว่างป ี
ปี 2562 รวม คิดเป็นร้อยละ 

กรรมการ/ผู้บริหาร คู่สมรส กรรมการ/ผู้บริหาร คู่สมรส 

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ 5,829,890 200,000  5,829,890   228,800  (28,800) 6,029,890 9.97 

นายพิศาล ประหษัฎางกูร 25,300 63,700 25,300 63,700 - 89,000 0.15 

นายปรีชา เชาวโชติช่วง 16,500 123,200 16,500 123,200 - 139,700 0.23 

นายโสมนัส  ณ บางช้าง - - - - - - - 

ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ - - - - - - - 

นายวิเชียร นาคอินทนนท์ - - - - - - - 

ดร. มนูญ พาหิระ - - - - - - - 

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ ์ 3,018,252 150,650 3,018,252 139,550 11,100 3,168,902 5.24 

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล 637,450 - 637,450 - - 637,450 1.05 

นางสิริอร เชิญพิพัฒน ์ - - - - - - - 
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม 

รายชือ่กรรมการ / 
ผู้มีอำนาจควบคุม 

บมจ.ประกติ 
โฮลดิ้งส ์

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม บริษัทอื่นๆ 

ประกิตแอด-
เวอร์ไทซิ่ง 

มาร์เกต็ติง้-
ไดร์ว 

เวิรลด์ไวด์ฯ 

Prakit 
Advertising 
(Myanmar) 

แบงค์คอก 
ไรเตอร์ฯ 

ไดเร็คท์
เรสพ็อนซ ์

การแพทย์สุขุมวิท 
62 

62 คอน
เทนท์แอนด ์

ดีซายน ์

ดับเบิ้ลพีมาร์
เก็ตติ้งฯ 

ประกิต แอนด์
แอสโซซิเอทส ์

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ B,A,C A,C C B,C A,C 

นายพิศาล ประหษัฎางกูร B,C C C C 

นายปรีชา เชาวโชติช่วง C 

นายโสมนัส  ณ บางช้าง F,G 

ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ F,G 

นายวิเชียร นาคอินทนนท์ C 

ดร. มนูญ พาหิระ F,G 

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ ์ B,D B,D C C C C C 

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล B B C C C B,C C 

นางสิริอร เชิญพิพัฒน ์ B B C 

A = ประธานกรรมการ B = ผู้บริหาร C = กรรมการ D = กรรมการผู้จัดการ 

E = ผู้จัดการท่ัวไป F = กรรมการตรวจสอบ G = กรรมการอิสระ 
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นโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสังคม ส่งเสริมพัฒนา
พนักงานขององค์กรตามพันธกิจของบริษัท 

การกำกับ 
ดูแลกิจการ 
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การกำกับดูแลกิจการ 
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการทราบถึง
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ 

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ จัดทำแนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัท โดยเผยแพร่ให้พนักงานและผู้บริหารรับทราบอย่างท่ัวถึง สำหรับพนักงาน
ใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการปฐมนิเทศ และให้พนักงานลงชื่อรับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัทอีกด้วย  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ิดตามผลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัท โดยจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบกอ่น
จะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใน
แต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ นอกจากน้ีบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน 
Website : www.prakit.com ของบริษัท และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า 
รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระของการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้  

และเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้เข้าร่วมการประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้ามายังสถานท่ีจัดประชุม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติใน
เร่ืองดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ ในหนังสือรายงานประจำปี  และแบบ 56 -1 ของ
บริษัทตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบมาและยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อทำการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากน้ีบริษัทยังกำหนดนโยบาย และแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทคร้ังแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลงการถือครองรวมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้
เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน 
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การคำนึงถึงบทบาทของผู้มสี่วนได้เสีย 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน 

บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรถรับส่งพนักงาน กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัด
อบรมสัมนาให้พนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการฝึกอบรมภายใน และภายนอกสถานที่ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนักงานฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ  

ลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของ
ลูกค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทและลูกค้ามีการประเมินผลการทำงานในแต่ละปีของทั้งสองฝ่าย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คู่ค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เสนอราคาและเข้าแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม 

เจ้าหนี้ 
บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริหารเงินทุนเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตรงตาม
เวลาที่ครบกำหนด 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ซ่ึงกฎระเบียบ
เหล่าน้ีได้สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

ผู้ถือหุ้น  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้อง ห้ามเพื่อ
รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเวบไซต์ของบริษัทที่ www.prakit.com  ตั้งแต่วันที่ 
30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า  

ทั้งน้ี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลและตอบคำถามผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมี
ช่องทางติดต่อดังน้ี 

อีเมล linda@prakit.com 
โทร 027153000 

สังคม 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57 
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง 
ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทได้โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า โดยในปี 2562 ได้มี
การพบปะบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งสิ้น 2 ราย 

คณะกรรมการบริษัท 
บทบาทและอำนาจหน้าที ่
คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนด อยู่ในกรอบของข้อบังคับของบริษัท 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังน้ี    

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและพิจารณาผลประกอบการทุกไตรมาสและประจำปีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
3. พิจารณาการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่ การซ้ือและจำหน่ายสินทรัพย์ 
4. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสของผู้บริหารและพนักงาน 
5. พิจารณาแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานะของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการบริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน 
6. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
7. การจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารกิจการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฎิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บทบาทและอำนาจหน้าที ่
          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังน้ี 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณา คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และ/หรือบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก รวมทั้งประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และประชุมกับผู้สอบบัญชี
อย่างน้อยปีละคร้ัง 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เขา้ประชมุ 

1. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ 4/4 

2. ดร.มนูญ พาหิระ 4/4 

3. นายโสมนัส ณ บางช้าง 4/4 

นายโสมนัส ณ บางช้าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและมีประสบการณ์มากพอที่จะสอบทานและให้ความเห็นใน
รายงานการเงิน 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกบัผู้สอบบัญชี 2 คร้ัง และประชมุกบับริษัทท่ีทำหนา้ที่ตรวจสอบภายใน 4 คร้ัง 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 

คณะกรรมการชุดน้ีประกอบด้วย 
1. กรรมการผู้จัดการของบริษัท 
2. เลขานุการบริษัท 
3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
4. ตัวแทนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บทบาทและอำนาจหน้าที ่
1. กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัท 
2. วางแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทในกลุ่ม 
3. กำหนดการจัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะผู้บริหาร 
บทบาทและอำนาจหน้าที ่
 1.  กำหนดกลยุทธ์และแผนงานบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ 
 2.  จัดทำงบประมาณประจำปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ 
 3.  จัดทำและนำเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ 
 4.  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท 
 5.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บทบาทและอำนาจหน้าที ่
1. นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั 
2. นำเสนองบประมาณประจำปี และแผนการลงทุนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 
3. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนและการดำเนินการต่างๆ ภายในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 
4. ควบคุมดูแลให้ฝา่ยบริหารดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. นำเสนอโครงสร้างองค์กร รวมทั้งเร่ืองการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่างๆของพนักงานและผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์ในหลายอาชีพที่หมาะสม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อนจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

ส่วนกรรมการอิสระมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ดังน้ี 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไ้มส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาโดยคำนึงค่าตอบแทนของธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ
บริษัท เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพร่วมทำงานให้บริษัทเป็นระยะเวลานาน 

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย 
1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
    กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   4 ท่าน 
    กรรมการบุคคลภายนอก   1 ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ   3 ท่าน 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 กรรมการอิสระ    3 ท่าน 
3. คณะผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
 กรรมการบริษัท     3 ท่าน 
 ไม่เป็นกรรมการบริษัท   2 ท่าน 

คณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมานาน 
กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผู้มีความรู้ทางด้านงานศิลป์และการตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร กรรมการอิสระเป็น
กรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการผสมผสานทั้งกรรมการและ
ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังน้ี 

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งเป็น การประชุมรายไตรมาส 4 คร้ัง ต่อปี และ
การประชุมวาระอื่นๆ ตามความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า 3 คร้ังต่อปี 

2. มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ 
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ ก่อนการประชุม

ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
4. เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีล่วงหน้า โดยการ

ประชุมรายไตรมาสจะแจ้งตารางประชุมของทั้งปีล่วงหน้า ส่วนการประชุมวาระอ่ืนๆ จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 

5. ในการลงมติใดๆ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 

คร้ังท่ี 1/2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 
คร้ังท่ี 2/2563 9 มีนาคม 2563 

คร้ังท่ี 3/2563 14 พฤษภาคม 2563 
คร้ังท่ี 4/2563 11 สิงหาคม 2563 
คร้ังท่ี 5/2563 12 พฤศจิกายน 2563 
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รายละเอียดประชุมกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เขา้ประชมุ 

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ ์ 8/8 
2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร 8/8 
3. นายปรีชา เชาวโชติช่วง 8/8 
4. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ ์ 8/8 
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ 8/8 
6. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ 4/8 
7. นายโสมนัส ณ บางช้าง 8/8 

8. ดร.มนูญ พาหิระ 4/8 
 
ในปี 2562 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 คร้ัง 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การส่งเสริมความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในและ
ส่งเสริมให้เข้ารับหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้ารับอบรมดังน้ี 

กรรมการและผู้บริหาร ตำแหน่ง หลักสตูรอบรม 

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ ์ กรรมการผู้จัดการ 
ADVANCED MANAGEMENT 

PROGRAM FOR CEO & SUCCESSOR 
นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญช ี กฏหมายภาษีเบื้องต้น หลักสูตรใหม่ปี 2562 

 

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้จัดเตรียมสื่อประกอบการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ ระเบียบ จรรยาบรรณ การบริหารจัดการที่ดีของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการมีนโยบายจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้บริหาร  
2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับ

ตำแหน่งหน้าที่  
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3. ประเมินความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแต่ละท่าน ให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถสืบทอดงานในแต่ละตำแหน่งได้

4. เตรียมความพร้อมในการบริหารงานในภายภาคหน้าของผู้บริหาร โดยมอบหมายให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงและเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะเป็นประจำทุกปี แบบประเมินคณะกรรมการมีเกณฑ์การประเมินหลัก
ได้แก่ 1) คุณสมบัติและโครงสร้างของคณะกรรมการ 2) ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการดังน้ี 

1. ประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการแบบทั้งคณะปีละ 1 คร้ัง
2. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมิน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลและพัฒนาการดำเนินงานให้ดี

ยิ่งขึ้นไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทย่อย เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมดูแล
รับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อผลโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย 

กรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัทย่อยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งมีสิทธิในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย เว้นแต่เร่ืองใด ๆ ท่ีต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน 

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน รวมทั้งได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและข้อมูล ซ่ึงอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ รวมทั้งได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และจากการตรวจสอบภายในบริษัท มีการปรับปรุง
ระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแผนก
ต่าง ๆ 
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัทดังน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ยอมรับหรือให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. กลุ่มบริษัทห้ามไม่ให้รับสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้ของขวัญทางธุรกิจ 
3. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ และบริษัท

ต้องให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่รายงานการทุจริต รวมทั้งตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับรายงาน ข้อกำหนด
และวิธีการในการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้มอบให้พนักงานเมื่อเข้า
ทำงานกับบริษัท 

4. บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้ การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และพัฒนาให้มี
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นแยกจากการประเมินความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ โดยมีคณะผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) 
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลภายนอก กรณีสงสัยว่าจะ
มีการกระทำผิดกฏหมาย พฤติกรรมส่อทุจริต หรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร โดยกำหนดขั้นตอนในการรับเร่ือง
ร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังน้ี 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

1. แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่าน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งอีเมลไปที่ wichuda@prakit.com   
หรือโทรศัพท์หมายเลข 027153000  

2. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ/หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยส่งอีเมลไปที่ info@prakit.com  
3. แจ้งต่อประธานกรรมการโดยส่ง ไปรษณีย์ไปยังเลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 10260 
 

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
นับเป็นนโยบายของบริษัท 

mailto:wichuda@prakit.com
mailto:info@prakit.com
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ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

1. เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนจากช่องทางการแจ้งแบะแส จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. ดำเนินการสอบสวนโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน 
3. เมื่อได้ผลการพิจารณาและการดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่แจ้งเบาะแส

หรือร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ถ้าพนักงานและบุคคลภายนอกผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณา
และการแก้ไขสามารถนำเร่ืองอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ กรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย 

บริษัทจะพิจารณาสอบสวนและบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม สำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือ
ร้องทุกข์กล่าวโทษจะได้รับการรับรองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัท บัญชีกจิ จำกดั ผู้สอบบัญชขีองบริษัทดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเปน็เงิน 1,370,000 บาท 
2. ค่าบริการอ่ืน ไม่ม ี
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การดำเนินงาน 
ด้วยความ 

ยั่งยืน 
รายงานการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทศัน ์
และพันธกิจของบริษัท  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กับผู้มสี่วนได้เสีย 
จึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

รวมถึงสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม  

การดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษทัครอบคลุม 
ทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม 
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เพราะการเติบโตของลูกค้า  
คือการเติบโตของเรา  
ส่งมอบงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ 
ช่วยสร้างยอดขายและสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย  การปฏิบตั ิ

ลูกค้า  สร้างผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ผู้บริโภครู้จัก  

ผู้บริโภค  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแก่ผู ้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อเป็น
ทางเลือกของผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้น  ดำเนินงานให้ได้มาซึ ่งผลประกอบการที ่น ่าพึงพอใจ และมีความยั ่งยืน เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

คู่ค้า  ให้โอกาสคู่ค้าในการเข้าเสนองานและมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  

คู่แข่ง  กำหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรม ไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่แข่งขัน
ทางการค้าในทางที่ไม่ดีเพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง 

พนักงาน  มอบผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการตามกฏหมายกำหนดและมากกว่า 
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับพนักงานโดยเท่าเทียมกัน 

ชุมชนและสังคม  มีโครงการช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กับพนักงาน และพยายามควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบหรือมลภาวะจากการ
ดำเนินงาน ที่มีต่อชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มากท่ีสุด 
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การดำเนินงานด้วยความยั่งยืน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ดำเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทมีการวางแผนบริหารงานที ่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง และยังมีการปรับตัวให้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านทางทีวีไปใช้การโฆษณา
ทางอินเตอร์เนทมากขึ้นอย่างมาก ซ่ึงบริษัทได้เตรียมการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการทางด้านอินเตอร์เนทท่ีน่าพึงพอใจ โดยมีอัตราการเผยแพร่สื่อทางอินเตอร์และงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นถึง 75%  

ส่งมอบผลงานคุณภาพ 

เพื่อให้ตอบรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ผลงานทุกชิ้นของบริษัทจึงผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานและบริการของเราจะช่วยสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทำให้แบรนด์ของลูกค้า
เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างผลกำไรให้กับลูกค้าและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซ่ึงจะส่งผลดีต่อตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม  

บริษัทมีการสำรวจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท ของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยทั้ง บริษัท
และลูกค้าจะการประเมินผลการทำงานในแต่ละปีของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2562 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าดังน้ี 

 
นอกจากนี้ ในฐานะตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่าง
คุ้มค่า งานโฆษณาของบริษัทจึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนความจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
และบริการที่คุ้มค่าที่สุด 
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ความพึงพอใจในคุณภาพผลงาน ความพึงพอใจในการบริการ

ผลประเมินความพึงพอใจของลกูค้า
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ด้วยธรรมาภิบาล 
ดำเนินธุรกิจ 

เพ่ือผลประโยชน์และความย่ังยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสังคม 

สร้างสรรค์สงัคม 

สร้างรายได้ให้ชุมชน 
บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น พิจารณารับพนักงานที่อยู่ในชุมชนก่อน รับพนักงานที่เป็น
ผู้พิการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

สนับสนุนธุรกิจรายย่อย  
บริษัทได้ดำเนินโครงการ “เอสเอ็มอี” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแบ่งปันความรู้ของบริษัทในเรื่อง “การโฆษณา” 
ให้กับบริษัทขนาดเล็กท่ีมีความต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีความรู้ หรือมีงบประมาณน้อย  โดยขั้นตอนและรายละเอียด
โครงการมีดังน้ี  
1. รับสมัครและคัดเลือก บริษัทขนาดเล็กท่ีเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และความต้องการ 
3. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนสื่อโฆษณาให้ความรู้ทางด้านการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจัดทำเป็น  

workshop เพื่อให้แต่ละบริษัทสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ 
4. ติดตามผลการนำไปใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสำหรับการทำโครงการในปีต่อไป 

ผลักดันเยาวชน 
• สานต่อโครงการแบ่งปันความรู้ให้กับนักศึกษา โดยส่งผู้บริหารและพนักงานไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ โดยความรู้

ที่นำไปแบ่งปันมีทั้งทางด้านสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การ
บริหารงานโฆษณา หลักการจัดการด้านสื่อสารองค์กรเป็นต้น 

• จัดโครงการ Idea Excellence ซึ ่งเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถโดยส่งงานเข้าประกวด เพื่อผลิต
บุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการโฆษณา โดยมีทั้งงานด้าน Creative, Client Service, Strategic Planner และ Media 
Planner ในปี 2562 มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งงานเข้ามามากถึง 41 ทีมจาก 10 สถาบัน โดยบริษัทมีรางวัลสำหรับทีมผู้
ชนะ และเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย 
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ดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาล 

บริษัทยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม โดยกำหนดนโยบายในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่จะไม่ให้งานที่นำเสนอจำกัดสิทธิหรือดูถูกเหยียด
หยามบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทยังกำหนดนโยบายการกำกบัดูแลกจิการท่ีดีและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน รวมถึงมีการแผยแพร่ให้พนักงานทราบและติดตาม
ผลการปฏิบัติยา่งต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้วา่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม สร้างผลประโยชน์ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ดูแลพนักงาน 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจบริการ พนักงานจึงเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ้างงานโดยกำหนด
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากน้ีบริษัทมีสวัสดิการอ่ืนๆ เพิ่มเติมให้มากกว่ากฎหมายกำหนด และให้พนักงานเข้าถึงสวัสดิการได้
อย่างเท่าเทียมกัน 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมและเพิ่มความมั่นคงหลังเกษียณ
โดยนโยบายของบริษัท พนักงานสะสมเงิน 5% ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้อีก 5%   

ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต   
บริษัทได้จัดทำประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกคน 

สวัสดิการเงินกู้   
บริษัทมีนโยบายให้เงินกู ้ปลอดดอกเบี้ย เพื่อซื ้อรถยนต์แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ โดยบริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมการชุดหน่ึง เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

การฝึกอบรม 
ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนักงานในแต่ละปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำหนดหัวข้อ
การอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร และมีการกำหนดตารางการอบรมในแต่ละป ี 

ในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประจำปี ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงจะชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และจะให้นโยบาย
แก่พนักงานในปีถัดไป ซ่ึงกิจกรรมน้ีบริษัทได้จัดทำมาทุกๆ ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท 

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1. สนับสนุนให้พนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน ได้แบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานท่านอ่ืนๆ โดยจัดกิจกรรม “Sharing” 
2. ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ มีการจัดให้ 

2.1  จัดให้มีวิทยากรบุคคลภายนอก เข้ามาฝึกอบรมภายในองค์กร โดยในปี 2562 จัดให้มีการฝึกอบรม 1 ครั้ง ในหัวข้อ 
Google Sharing by Google Team 

2.2  จัดส่งบุคลากรขององค์กรให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดย
กำหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจำปี โดยในปี 2562 มีการส่งบุคคลกรเข้าร่วมงานต่างๆ ดังน้ี 

• Techsauce Global Summit 2019 
• DAAT DAT 2019 (All Tings Digital) 
• Facebook “APAC PARTNER SUMMIT 2019” 
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สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 
1. บริษัทจัดให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนักงานในราคาที่เป็นธรรม และได้ปรับปรุงห้องอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ซ่ึงได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในปี 2558 
2. จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้เช่ือมต่อที่ทำการบริษัทกับบริการขนส่งสาธารณะ 
3. จัดให้มีมุมพักผ่อน เช่น มีโต๊ะปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น  
4. จัดให้มีของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน 
5. เนื่องจากสำนักงานของบริษัทมีอายุการใช้งานมานาน จึงมีโครงการปรับปรุงสำนักงานโดยทยอยปรับปรุงทีละสำนักงาน

ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 และยังคงดำเนินการโครงการปรับปรุงน้ีต่อไปจนกว่าจะครบทุกสำนักงาน เพื่อให้พนักงานได้
ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี  สวยงาม รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เพิ่มจำนวนห้องประชุม คอมพิวเตอร์ใหม่ 
มุมพักผ่อน และการตกแต่งท่ีสวยงามสบายตา 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
จัดให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่การสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการทำงาน โดยในปี 2562 มีกิจกรรมดังน้ี 

1. จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนัก งานในการเริ่มต้นปีใหม่ 
รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันดังกล่าว 

2. กิจกรรมกีฬาสี โดยมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วม บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 4.18 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ความคิดเห็นของพนักงานเป็นไปในทางบวก 
โดยส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ ทำให้รู้จักกันมากขึ้น และ ทำให้บรรยากาศในออฟฟิศมีความสนุกสนานมากขึ้น  
และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีต่อไป 

3. จัดให้พนักงานมีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเช่าสนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลให้พนักงาน 

ความปลอดภัยและสุขอนามัย 
บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน จึงมีนโยบายดังน้ี 

1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยซ่ึงคอยตรวจตราดูแลบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน รวมถึงลานและอาคารจอดรถ เพื่อ
รักษาความปลอดภัยของพนักงาน และทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท 

2. จัดให้มีการตรวจเช็คความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ทำงานอยู่เสมอ อาทิ การตรวจสภาพลิฟต์โดยสารทุก  1 
เดือน ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าทุก 6 เดือน และฉีดพ่นย่ากำจัดแมลงทุก 3 เดือน เป็นต้น 

3. พนักงานทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท่ีทำงานให้สะอาด เพื่อสุขอนามัยท่ีดีของส่วนรวม 
4. สื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงานผ่านอีเมลภายใน 

 
สถิตกิารเกิดอุบัตเิหตุในสถานที่ทำงาน 

ปี 2562 

   0 ครั้ง 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ การบริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนิน
กิจการภายในองค์กร ในปี 2562 มีกิจกรรมดังน้ี 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

บริษัทได้ประกาศนโยบายเร่ืองการใช้ทรัพยากรทุกชนิดใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลังงานและการนำกลับมาใช้
ใหม่  ก ำหนดให้มกีำรส่งเสริมควำมรู้ให้กบัพนกังำนเร่ืองกำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่ ผ่ำนทำงบอร์ด

ประชำสมัพนัธ์บริเวณตำ่งๆ ในอำคำรส ำนกังำน โดยรณรงค์ให้มีการปฏิบัตดิังต่อไปน้ี  

- ใช้บันไดขึ้นลง หากขึ้นลงเพียงหนึ่งชั้น 

- ปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งาน 

- ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ 
- นำกระดาษที่ใชแ้ล้ว มาใช้อีกคร้ัง (ใช้กระดาษสองด้าน) 
- ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนานที่สุด 

- ติดตั้งแผงโซลาเซลบนดาดฟ้า เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตยม์าใช้ภายในอาคาร 

ผลของนโยบายและการปฏบิัติและจะเห็นไดจ้ากอัตราการลดลงของค่าไฟฟ้าซ่ึงลดลงร้อยละ 20 และมีผลให้ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 
ลดลง 

สร้างจติสำนกึสาธารณะ 

สืบเน่ืองจากปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นท่ัวโลก จึงสานต่อโครงการ “Proud Of Your Cup” ซ่ึงรณรงค์ให้พนักงานใน
บริษัทรวมถึงร้านค้าในโรงอาหารของบริษัท ลดการใช้แก้วพลาสตกิแบบใช้แล้วท้ิง โดยมีการจัดทำอินโฟกราฟฟิก ภาพยนตร์สั้น และ
ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ ผลสำเร็จของโครงการคือ พนักงานมีความตระหนักและร่วมกันนำแก้วส่วนตวัมาใช้ซ้ือเคร่ืองดื่มในโรงอาหาร 
ส่วนร้านค้าเองก็เลิกจำหน่ายเคร่ืองดื่มด้วยแก้วพลาสติก เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกภายในองค์กร 

ในปี 2562 บริษัทริเร่ิมโครงการ Pixstas ซ่ึงเร่ิมจากการตั้งเพจใน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปญัหาขยะ เช่นรูปภาพ การ์ตูน หรือบทความ
สั้นๆ ให้แก่ทั้งพนักงานชองบริษัทและบุคคลท่ัวไป โดยหวังว่าจะสร้างการตระหนักและปลูกฝังจติสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
มากยิ่งขึ้นอีกทาง 

 
www.facebook.com/pixstas/ 

https://www.facebook.com/pixstas/
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รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยการถอืหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกัน และ/หรือผู้บริหารของ
กิจการ ดังน้ี 

รายได้ค่าเช่า 
ความจำเป็นและเหตุผล : คิดค่าเช่าพื้นท่ีสำนักงานในอัตราอ้างอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 

บริษัทย่อย 
• บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 3,633 

• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย) 480 
บริษัทร่วมทางอ้อม 
(การร่วมค้า) 

• บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส 360 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
• บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมวินิเคชั่น 600 

• บจก.62 คอนเทนท์ แอนด์ดีซายน์ 68 
รวม 5,141 

รายได้ค่าบรหิารงานจัดการ 
ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียน มีข้อตกลงในการจัดการบริหารงานทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย บริหารงาน
บุคคล ธุรการทั่วไปอื่น ๆ ให้กับบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้ตกลงกันเนื่องจากบริษัทฯ เหล่านี้ไม่มี
บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 

บริษัทย่อย 
• บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 3,306 

• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย) 384 
บริษัทร่วมทางอ้อม 
(การร่วมค้า) 

• บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส 1,800 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
• บจก.62 คอนเทนท์แอนด์  ดีซายน์ (มีผู้บริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้น)

60 

รวม 5,550 
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รายได้ค่าบริการอื่น ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า/อื่นๆ 

ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนมีข้อตกลงในการเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า/ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จากบริษัทย่อย การ
ร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามประมาณการใช้ 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 

บริษัทย่อย 
• บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 514 

• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย) 96 
บริษัทร่วมทางอ้อม 
(การร่วมค้า) 

• บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส 94 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
• บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมวินิเคชั่น 131 

• บจก.62 คอนเทนท์ แอนด์ดีซายน์ 16 
รวม 851 

 
รายได้ค่านายหน้า 

ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนได้ให้บริการในการวางแผนและซ้ือสื่อโฆษณาให้กับบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนสามารถซ้ือได้ในราคาตลาดซ่ึงต่ำกว่าที่บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซ้ือเอง 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 
บริษัทย่อย • บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 5,863 

บริษัทร่วมทางอ้อม 
(การร่วมค้า) 

• บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส 738 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
• บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมวินิเคชั่น 2,825 
• บริษัท Draft Advertising Co., Ltd. 
(Cambodia) 

6 

รวม 9,432 
 
ต้นทุนบริการ 

ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนได้ใช้บริการทางด้านดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์งานโฆษณาจากบริษัทย่อยและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดราคาตามราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไม่มี
บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 
บริษัทย่อย • บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 4,062 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน • บจก.62 คอนเทนท์แอนด์ ดีซายน์ (มีผู้บริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น) 

255 

รวม 4,317 
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รายได้เงินปันผล 
ความจำเป็นและเหตุผล : รายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 

บริษัทย่อย 
• บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซ่ิง 4,999 

• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย) 1,999 

• Prakit/FCB Cambodia Co.,Ltd. 1,135 
รวม 8,133 

 
รายได้ดอกเบี้ย 

ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนมีเงินสดคงเหลือ จึงให้บริษัทร่วมค้าซึ่งมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนกู้เพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจการ 

ความสัมพันธ ์ ชี่อบริษัท มูลค่ารายการ (พนับาท) 
บริษัทร่วมทางอ้อม 
(การร่วมค้า) 

• บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส 763 

รวม 763 

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการระหว่างกันโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  เพื่อให้
การดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีต้นทุนต่ำ จะได้มีกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่
สูง บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำเนินการรายการระหว่างกันโดยปกตินี้ต่อไปในอนาคต 

ในกรณีที่จะมีรายการหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต  บริษัทยังคงดำเนินนโยบายตามแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป  
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงบริษัทได้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทฯ ได้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงนิกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อย และการร่วมค้าดังน้ี 
• บริษัท ฯ นำเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 30 ล้านบาท จำนำเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน 

25 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกัน 5 ล้านบาท ให้กับ บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วม 

• บริษัทฯ นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นอาคารสำนักงานปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักประกัน 
o เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 30 ล้านบาทให้กับบริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
o วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค้ำประกันประกวดราคาและวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญาเพื่อใช้ในกิจการ

ของให้กับ บริษัท แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซ่ึงเป็นการร่วมค้าในวงเงิน 80 ล้านบาท 

การค้ำประกันข้างต้น เพื่อให้การร่วมค้าและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 



งบการเงินรวม
บริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวม ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวโดยแสดง

เปรียบเทียบ 3 ป คือ ป 2562   2561  และ 2560

บริษัท  ประกิต โฮลดิ้งส  จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 และ 2560

หนวย : บาท
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน 2562 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 155,215,431       136,048,545      129,085,052 
เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 34,775,608        32,263,638 31,739,118        
อื่น ๆ 304,448,630       238,066,970      323,986,029 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนดภายในหนึ่งป 30,000,000        15,000,000 12,001,000        
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 294,591,970       364,922,279      350,077,955 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 5,000,000          42,000,000 10,000,000        
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,752,380          14,553,130 17,956,077        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 833,784,019 842,854,562      874,845,231      
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 30,000,000        30,000,000 30,000,000        
เงินลงทุนในการรวมคา บริษัทรวมและบริษัทยอย 118,243,057       117,770,347      117,292,202 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 107,487,386       122,083,510      114,633,148 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 30,000             125,000           90,000 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 46,215,000        46,215,000 46,215,000        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 99,109,140        104,669,338      99,319,226        
สินทรัพยไมมีตัวตน 7 7 2,530              
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 16,674,060        13,060,990 6,870,235         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11,413,196        11,840,567 11,643,950        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 429,171,846       445,764,759      426,066,291 

รวมสินทรัพย 1,262,955,865 1,288,619,321    1,300,911,522    

งบการเงินรวม
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ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ



บริษัท  ประกิต โฮลดิ้งส  จํากัด (มหาชน )และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 และ 2560

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
2562 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 269,204,954       265,184,026      315,053,041 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,265,144          9,174,861         1,950,713         
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 31,069,585        37,782,940 34,376,665        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 303,539,683 312,141,827      351,380,419      
หน้ิสินไมหมุนเวียน

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 10,787,711        12,312,254 13,396,737        
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 42,701,721        41,632,538 22,889,447        
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 540,000            540,000           - 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 54,029,432        54,484,792       36,286,184 
รวมหน้ีสิน 357,569,115 366,626,619      387,666,603      

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

   หุนสามัญ 94,438,800 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 94,438,800      94,438,800 94,438,800       

ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 60,450,262 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 60,450,262 60,450,262         60,450,262         

สวนเกินมูลคาหุน 193,568,560       193,568,560      193,568,560 
กําไรสะสม

            จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 10,000,000        10,000,000 10,000,000        
            ยังไมไดจัดสรร 674,974,171       675,648,100      659,439,635 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (34,949,959) (20,389,579) (12,440,100)
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 904,043,034       919,277,343      911,018,357 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,343,716          2,715,359         2,226,562         
รวมสวนของผูถือหุน 905,386,750 921,992,702      913,244,919      

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,262,955,865 1,288,619,321   1,300,911,522   

- - - 

งบการเงินรวม
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บริษัท  ประกิต โฮลดิ้งส  จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 และ 2560

2562 2561 2560
รายได
รายไดคาบริการ 193,700,657     243,504,746     323,502,065
รายไดคานายหนา 153,720,897     190,747,078     157,060,737
ดอกเบ้ียรับ 4,879,210        5,132,467        4,836,726        
รายไดเงินปนผล 7,995,430        2,866,961        1,332,745        
รายไดบริหารงานจัดการ 1,860,000        1,860,000        1,895,000        
รายไดอื่น 26,450,162      28,656,933 26,807,528       

รวมรายได 388,606,356 472,768,185     515,434,801     
คาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ 154,917,181     203,885,557     280,517,055
คาใชจายในการขาย 72,059,583      62,104,087 60,191,482       
คาใชจายในการบริหาร 97,593,298      114,142,749     103,762,593

รวมคาใชจาย 324,570,062 380,132,393     444,471,130     
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 64,036,294      92,635,792 70,963,671       
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บ.รวมและการรวมคา 472,878          773,583          1,940,934        
กําไรกอนภาษีเงินได 64,509,172 93,409,375 72,904,605

ภาษีเงินได (10,436,414) (18,515,794) (14,854,855)
กําไรสุทธิสําหรับป 54,072,758 74,893,581 58,049,750
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (11,924,527) -
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา - (369,296) -
ผลกระทบของภาษีเงินได - 2,458,764 -

- (9,835,059)      -
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (19,067,292) (9,547,093) 12,133,194
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 693,455 (311,804) (143,482)
ผลกระทบของภาษีเงินได 3,813,457 1,909,418 (2,426,639)

(14,560,380) (7,949,479) 9,563,073
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (14,560,380) (17,784,538) 9,563,073
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 39,512,378 57,109,043 67,612,823
การแบงกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท 53,731,307 74,403,734 58,101,059
สวนไดสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 341,451 489,847 (51,309)

กําไรสุทธิสําหรับป 54,072,758 74,893,581 58,049,750
การแบงกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท 39,170,927 56,619,196 67,664,132
สวนไดสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 341,451 489,847 (51,309)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 39,512,378 57,109,043 67,612,823
กําไรตอหุน (บาท : หุน)

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  0.89 1.23              0.96

งบการเงินรวม
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หนวย:บาท

สวนที่เปนของของผูถือหุนบริษัทใหญ

ทุนเรือนหุน จัดสรรแลว ขาดทุนที่ยังไมเกิด สวนปรับปรุง รวม รวมสวน สวนไดเสียที่

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได ขึ้นจากการปรับ จากการแปลง องคประกอบอื่น ของผูถือหุน ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร มูลคาเงินลงทุน คางบการเงิน ของสวนของผูถือหุน ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 54,954,800 193,568,560   10,000,000  612,514,980   (21,765,004)  (238,169)       (22,003,173)    849,035,167  1,546,194     850,581,361    
จายหุนปนผล 5,495,462      -             -          -             -            -             -             5,495,462     -            5,495,462       
จายเงินปนผล -             -             -          (10,990,960)    -            -             -             (10,990,960)   (700)           (10,991,660)     
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -             -             -          (185,444)       -            -             -             (185,444)      732,377       546,933         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป -             -             -          58,101,059    -            -             -             58,101,059    (51,309)        58,049,750      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -             -             -          -             9,706,555.00 (143,482)       9,563,073       9,563,073     -            9,563,073       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 60,450,262 193,568,560 10,000,000 659,439,635 (12,058,449)  (381,651)       (12,440,100)    911,018,357  2,226,562     913,244,919    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 60,450,262 193,568,560   10,000,000  659,439,635   (12,058,449)  (381,651)       (12,440,100)    911,018,357  2,226,562     913,244,919    
จายเงินปนผล -              -             -          (48,360,210)   -            -             -             (48,360,210)   (1,050)         (48,361,260)     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป -              -             -          74,403,734    -            -             -             74,403,734    489,847       74,893,581      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -             -          (9,539,622)     -            -             -             (9,539,622)    -            (9,539,622)       
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการรวมคา -             -          (295,437)       -            -             -             (295,437)      -            (295,437)         
 อื่นๆ -             -             -          -             (7,637,675)    (311,804)       (7,949,479)      (7,949,479)    -            (7,949,479)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 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    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.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    
จายเงินปนผล -              -             -          (54,405,236)    -            -             -             (54,405,236)   (1,050)         (54,406,286)     
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -              -             -          -             -            -             -             -            (1,712,044)    (1,712,044)       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -               
กําไรสําหรับป -              -             -          53,731,307    -            -             -             53,731,307    341,451       54,072,758      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -               
 อื่นๆ -             -             -          -             (15,253,835)   693,455        (14,560,380)    (14,560,380)   -            (14,560,380)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 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    

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินรวม)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 2561 และ 2560

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
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บริษัท  ประกิต โฮลดิ้งส  จํากัด (มหาชน )และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560
หนวย : บาท

2562 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 54,072,758       74,893,581      58,049,750       
     รายการปรับกระทบเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
     คาเสื่อมราคา 12,131,828       9,171,725        7,924,972
     คาตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตน - 2,523             9,999             
     หน้ีสูญ - 1,281,350        -
     หน้ีสูญรับคืน 20,000            - -
     ตัดจําหนายหน้ีสูญ 8,457,771 - -
     กลับรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,457,771) - -
     ตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย เกิน 3 ป 3,652,467 - -
     คาเผ่ือดอยคาเงินลงทุน - - 3,142,837
     (กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราวและระยะยาว (2,322,591) (3,540,153) (2,391,629)
     (กําไร)ขาดทุนจากการปรัปมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว (5,159,412) (2,009,808) (5,041,104)
     (กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ 232,879 (179,168) (224,870)
    ประมาณการผลประโยชนพนักงาน 5,225,557 10,588,964 2,214,680
     รายไดคาสิทธิการเชาตัดบัญชี (1,524,543) (1,084,483) (1,084,483)
     รายไดเงินปนผล (7,995,430) (2,866,961) (1,332,745)
     รายไดดอกเบ้ีย (4,879,210) (5,132,467) (4,836,726)
     (กําไร)ขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคา
            ตามวิธีสวนไดเสีย (472,878) (773,583) (1,940,934)
     กําไรจาการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (507,358) - -
     (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 27,347 75,497 43,555
     คาใชจายภาษีเงินได 10,436,414 18,515,794 14,854,855

62,937,828 98,942,811 69,388,157
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
     เงินลงทุนช่ัวคราวขายไป 96,378,815       176,071,218     142,061,573
     ลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราว (159,218,001) (88,382,672) (80,000,000)
     ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 69,569,172 (15,974,628) (105,904,099)
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,539,195 7,714,066 (16,951,907)
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (3,225,097) (196,616) 441,549
     เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 4,020,927 (49,869,013) 12,606,925
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (6,185,132) 3,406,273 7,343,530
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - 540,000 -
     ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจายโดยโครงการ (4,156,374) (3,770,400) (836,000)
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 67,661,333 128,481,039 28,149,728
     จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,412,241) (17,499,197) (3,001,953)
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 48,249,092 110,981,842 25,147,775

งบการเงินรวม
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บริษัท  ประกิต โฮลดิ้งส  จํากัด (มหาชน )และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด(ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

2562 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง
     เงินใหกูยืมแกพนักงาน - (200,000) (200,000)
     เงินสดรับจากการใหกูยืม 120,000 130,000 280,000
     รับคืนเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 63,000,000 10,000,000 -
     เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (26,000,000) (42,000,000) (10,000,000)
     ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (45,412,188) (80,193,959) (36,428,427)
     เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนระยะยาว 15,000,000 12,001,000 28,000,000
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 12,368,577 51,452,459 33,355,320
     ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 507,358 - -
     ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (7,786,751) (14,951,542) (10,034,644)
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 982,243 579,439 336,649
     เงินสดรับจากเงินปนผล 7,995,430 2,866,961 2,410,745
     ดอกเบ้ียรับ 5,568,000 4,940,924 4,354,198
     สวนของผูถือหุนสวนนอย (1,712,044) - -
เงินสดสุทธิที่ไดมาจาก(ใชไป)กิจกรรมลงทุน 24,630,625 (55,374,718) 12,073,841
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
     จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัท (54,405,236) (48,360,210) (5,495,498)
     จายเงินปนผลแกสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,050) (1,050) (700)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (54,406,286) (48,361,260) (5,496,198)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 18,473,431 7,245,864 31,725,418
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 136,048,545 129,085,052 97,478,142
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย
     ในตางประเทศ 693,455 (282,371) (118,508)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31ธันวาคม 155,215,431 136,048,545 129,085,052

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
จํานวนเงินท่ียังไมไดใชของวงเงินสินเช่ือท่ีอาจนํามา

     ใชเพื่อกิจกรรมในอนาคต 41,000,000         41,000,000       41,000,000        

งบการเงินรวม
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ในด้านผลการด าเนินงาน    ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีรายได้จากกิจกรรมโฆษณาท้ังสิ้น 192.50  ล้านบาท

นอกจากน้ียังมีรายได้อื่น ๆ อีก 41.18 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากกิจกรรมปกติ 233.68 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย

ในการขายและบรหิาร 169.65 ล้านบาท ก็จะมีก าไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ 64.03 ล้านบาท และเมื่อหัก

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.43 ล้านบาท ก็จะมีก าไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ 53.60 ล้านบาท นอกจากน้ี ปี 2562  ยังมี

ส่วนแบ่งก าไรจากบรษัิทรว่มอีก 0.47 ล้านบาท ดังน้ันปี 2562 กลุ่มบรษัิทจึงมีก าไรสุทธิส าหรบังวด 54.07 ล้านบาท

ในส่วนของก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสุทธิ 14.56 ล้านบาท และเมื่อรวม

กับก าไรสุทธิส าหรบังวด ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 39.51 ล้านบาท
ในด้านฐานะการเงิน   ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมีสินทรพัย์ท้ังสิ้น 1,262.95 ล้านบาท หน้ีสินท้ังสิ้น

 357.57 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของท้ังสิ้น 905.38 ล้านบาทดังน้ันกลุ่มบรษัิทจึงหน้ีสินเพียง 28.3% ของสินทรพัย์

และ 39.5% ของส่วนของเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบรษัิทไม่มีการกู้ยืมเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาวจึงไม่มีภาระ

ในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากน้ีกลุ่มบรษัิทมีก าไรสุทธิและก าไรเบ็ดเสรจ็รวมมาโดยตลอด รวมท้ังบรษัิท

ประกิต โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนบรษัิท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จ ากัด จึงเป็นโอกาสท่ีกลุ่มบรษัิทจะมีรายได้

เพ่ิมข้ึนในอนาคต นอกเหนือจากรายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักอันจะส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมข้ึนด้วย

ดังน้ัน ฐานะการเงินในระยะยาวของกลุ่มบรษัิทจึงมั่นคงพอสมควร ส่วนในระยะสั้นกลุ่มบรษัิทก็มีฐานะการเงินมั่นคง

พอสมควรเช่นกัน เน่ืองจากปี 2562 มีสินทรพัย์หมุนเวียน 833.78 ล้านบาท ในขณะท่ีมีหน้ีสินหมุนเวียน 303.54 ล้าน

บาท หรอืมีสินทรพัย์หมุนเวียนเป็น 2.75 เท่าของหน้ีสินหมุนเวียน รวมท้ังมีสินทรพัย์ท่ีมีสภาพคล่องเป็น 2.56 เท่า

ของหน้ีสินหมุนเวียน ตลอดจนลูกหน้ีส่วนใหญข่องกลุ่มบรษัิทช าระหน้ีครบถ้วนและตามก าหนด ท าให้กลุ่มบรษัิท

สามารถช าระหน้ีได้ครบถ้วนและตามก าหนดเช่นกัน

โดยสรปุ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบรษัิทในปี 2562 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ

อน่ึง เป็นท่ีคาดการณ์ว่าปี 2563 จะมีงบโฆษณาต่ ากว่าปี 2562 เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

COVID-19 ต้ังแต่ต้นปี 2563 ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษัิท จึงต้องเรง่แสวงหาลูกค้าราย

ใหม่มาชดเชย รวมท้ังต้องขยายธุรกิจโฆษณาไปยังช่องทางอื่น ๆ เพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี กลุ่มบรษัิทยังคงมีความเช่ือมั่นว่า

จะสามารถด าเนินธุรกิจน้ีต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
ภาพรวมการด าเนินงาน

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการโฆษณา โดยผลิตวัสดุโฆษณาและวางแผนซื้อสื่อ

โฆษณาให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องก าหนดจ านวนเงินของแต่ละกิจกรรมดังกล่าวให้กลุ่มบรษัิทไปด าเนินการงาน

โฆษณาในแต่ละคราว เมื่อรวมจ านวนเงินของท้ังสองกิจกรรมท่ีลูกค้าก าหนดให้ก็จะเรยีกว่า "งบโฆษณา" หรอื

"Advertising Budget หรอื "Billings" อย่างไรก็ดี งบโฆษณาดังกล่าวมิใช่รายได้ของธุรกิจโฆษณาท้ังหมด เน่ืองจาก

รายได้ของธุรกิจโฆษณามี 2 ลักษณะ ดังน้ี
1. รายได้จากการผลิตวัสดุโฆษณา       จ านวนเงินท้ังสิ้นท่ีธุรกิจโฆษณาเรยีกเก็บจากลูกค้าซึ่งประกอบ

ด้วยต้นทุนต่าง ๆ ในการผลิตวัสดุโฆษณาและค่าบรกิารของธุรกิจโฆษณา  ดังน้ัน รายได้ส่วนน้ีจะเป็นจ านวนเดียว
กับงบโฆษณา (Billings) การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็  รายได้ส่วนน้ีเรยีกว่า  รายได้ค่าบรกิาร

ค าชีแ้จงของฝ่ายจดัการเก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
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(Revenue from rendering services)  และแยกแสดงต้นทุนต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตวัสดุโฆษณาโดยเรยีกว่า ต้นทุนบรกิาร

(Cost of rendering of services)

2. รายได้จากการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาให้ลูกค้า  หมายถึงจ านวนเงินเฉพาะท่ีเป็นส่วนต่างระหว่าง

จ านวนเงินท้ังสิ้นท่ีเรยีกเก็บจากลูกค้า กับ จ านวนเงินท่ีธุรกิจโฆษณาต้องจ่ายให้สื่อโฆษณาต่าง ๆ การแสดงรายการ
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ รายได้ส่วนน้ี เรยีกว่า  รายได้ค่านายหน้า (Revenue from agency)

ด้วยเหตุท่ีธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจบรกิารท่ีมีลักษณะเฉพาะด้าน การจ าแนกประเภทรายได้ ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงแตกต่างไปจากธุรกิจบรกิารอื่น ๆ เพ่ือสะท้อนลักษณะการด าเนินงานท่ีแท้จรงิของธุรกิจประเภทน้ี

ดังน้ันรปูแบบการน าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เพ่ือใช้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน จึงมีการ

ดัดแปลงบางส่วนแตกต่างไปจากรปูแบบท่ีปรากฎในงบการเงินรวมของบรษัิท ดังน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็(ภายหลังการดัดแปลงรปูแบบการน าเสนอ)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1. รายได้ค่าบรกิาร 193.70 243.50 323.50
2. หัก ต้นทุนบรกิาร (154.92)        (203.88)      (280.52)      

3. รายได้ค่าบรกิาร(สุทธิ) 38.78 39.62 42.98

4. รายได้ค่านายหน้า 153.72 190.75 157.06

5. รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา 192.50 230.37 200.04

6. รายได้บรหิารงานจัดการ 1.86 1.86 1.89

7. ดอกเบี้ยรบั 4.88 5.13 4.84

8. เงินปันผลรบั(ท่ัวไป) 7.99 2.87 1.33

9. รายได้อื่น ๆ 26.45 28.66 26.81

10. รวมรายได้จากกิจกรรมอื่น 41.18 38.52 34.87

11. รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ 233.68 268.89 234.91
12. หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย (72.06)          (62.11)       (60.19)       
13. หัก ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (97.59)          (114.14)      (103.76)      

14. ก าไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ 64.03 92.64 70.96

15. หัก ภาษีเงินได้ (10.43)          (18.52)       (14.86)       

16. ก าไรจากกิจกรรมปกติหลังหักภาษี 53.60 74.12 56.10

17. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากบรษัิทรว่มและการรว่มค้า 0.47 0.77 1.94

18. ก าไรสุทธิส าหรบัปี 54.07 74.89 58.04

19. ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น :

20. ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (19.06)          (9.55)         12.13        

รายการ
บมจ.ประกิตและบรษิัทในเครอื

(หน่วย : ล้านบาท)
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

21. ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.69            (0.31)         (0.14)         

22. ผลก าไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย -             (12.29)       -           

23. รวมก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น (18.37)          (22.15)       11.99        
24. หัก ภาษีเงินได้ของก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น 3.81            4.37          (2.42)         

25. ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นสุทธิ (14.56)          (17.78)       9.57          

26. ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 39.51 57.11 67.61

ส าหรบัภาพรวมการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยในปี 2562 จะแบ่งกล่าวเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามรปูแบบงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ดังกล่าวข้างต้น ดังน้ี
1. กิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นกิจกรรมโฆษณาให้ลูกค้า ปี 2560 ถึงปี 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี

รายได้ค่าบรกิารในการผลิตวัสดุโฆษณา และรายได้ค่านายหน้าตัวแทนดังน้ี
1.1  รายได้ค่าบรกิาร  ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 193.70 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่า

กับ 243.50 ล้านบาท และ 323.50 ล้านบาท ตามล าดับสาเหตุท่ีปี 2562 มีมูลค่าน้อยกว่าปี 2561 เน่ืองจากลูกค้าของ

บรษัิทและบรษัิทย่อยเปล่ียนไปท ากิจกรรมการตลาดทางออนไลน์มากข้ึน จึงมีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์

โฆษณาซึ่งใช้งบประมาณสูง ไปผลิตภาพยนตรโ์ฆษณาท่ีเผยแพรท่างออนไลน์ ซึ่งมีงบประมาณการผลิตท่ีน้อย

กว่ามาก นอกจากน้ีบรษัิทย่อยมีรายได้จากการให้บรกิารด้านการวางแผนกลยุทธ์เพ่ิมข้ึน

ต้นทุนบรกิาร   ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 154.92 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และ ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ

203.88 ล้านบาทและ 280.52 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุท่ีปี 2562 มีมูลค่าน้อยกว่าปี 2561 เป็นอย่างมาก ก็จะเป็น

เช่นเดียวกับเรือ่งรายได้ค่าบรกิารตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น
รายได้ค่าบรกิารสุทธิ   หมายถึงรายได้ค่าบรกิารหักด้วยต้นทุนบรกิาร ปี 2562 มีรายได้ค่าบรกิารสุทธิ

 38.78 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 39.62 ล้านบาท และ 42.98 ล้านบาท ตามล าดับ

แม้ว่ารายได้ค่าบรกิารของปี 2562 จะต่ ากว่าปี 2561 จ านวน 49.80 ล้านบาท แต่รายได้ค่าบรกิารสุทธิของปี 2562

 มีจ านวนใกล้เคียงกับปี 2561 เน่ืองจากรายได้ค่าบรกิารสุทธิเพ่ิมข้ึนจากต้นทุนการผลิตวัสดุโฆษณาค่อนข้างต่ า

อัตรารายได้ค่าบรกิารสุทธิของปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 20 ในขณะท่ีปี 2561 มีอัตรารอ้ยละ 16.3
1.2  รายได้ค่านายหน้า  ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 153.72 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และ ปี 2560 มีมูลค่า

190.75 ล้านบาท และ 157.06 ล้านบาทตามล าดับ สาเหตุท่ีปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 37.03 ล้านบาท เน่ือง

จากลูกค้าของบรษัิทลดงบเผยแพรส่ื่อโฆษณาต่าง ๆ และน างบโฆษณาบางส่วนไปใช้ในการเผยแพรส่ื่อโฆษณา

ทางออนไลน์ซึ่งมีต้นทุนต่ าลง  สาเหตุท่ีปี 2561 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2560  เป็นจ านวน 33.69 ล้านบาท เน่ืองจาก

บรษัิทใหญข่ายสื่อโฆษณาให้ลูกค้าภายนอกในปี 2561 ได้เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  ในปี 2562 มีรายได้ค่านายหน้า

ในจ านวนใกล้เคียงกับปี 2560
รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา  หมายถึงรายได้ค่าบรกิารสุทธิ บวกด้วย รายได้ค่านายหน้า  ซึ่งปี

2562 มีมูลค่าเท่ากับ 192.50 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 230.37  ล้านบาท และ 200.04

ล้านบาท ตามล าดับ 

รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)
บมจ.ประกิตและบรษิัทในเครอื
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สรปุ   ปี 2562 มีรายได้จากกิจกรรมโฆษณาน้อยกว่าปี 2561 จ านวน 37.87 ล้านบาท ในขณะปี 2561

มีรายได้จากกิจกรรมโฆษณามากกว่าปี 2560 ป็นจ านวน 30.33 ล้านบาท
2. กิจกรรมอ่ืน ๆ      ได้แก่ กิจกรรมทางด้านการบรหิารจัดการให้บรษัิทในเครอืและกิจกรรมการลงทุน

ในตราสารหน้ีและตราสารทุนของบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังการฝากเงินกับ

สถาบันการเงินต่าง ๆ รายได้ของกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยรายการต่อไปน้ี
2.1  รายได้บรหิารงานจัดการ  ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับปี 2561 จ านวน 1.86 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560 มี

มูลค่าเท่ากับ 1.89 ล้านบาท ดังน้ันปี 2562 และ 2561 จึงมีรายได้บรหิารงานจัดการน้อยกว่าปี 2560 เล็กน้อย
2.2  ดอกเบี้ยรบั  ปี 2562 มีมุลค่าเท่ากับ 4.88 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 5.13

ล้านบาท และ  4.84 ล้านบาทตามล าดับ สาเหตุท่ีปี 2562 มีมูลค่าลดลงจากปี 2561 เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยของเงิน

ลงทุนลดลง และปี 2561 บรษัิทใหญม่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 รวมท้ังมีเงินฝากประจ าโดยเฉล่ีย

ในปี 2561 มากข้ึน รวมท้ังได้รบัดอกเบี้ยจากเงินท่ีให้กู้ยืมแก่รว่มการค้า
2.3  รายได้เงินปันผล  ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 7.99 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ

2.87 ล้านบาท และ 1.33 ล้านบาทตามล าดับ สาเหตุท่ีปี 2562 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 และปี 2560  เน่ืองจาก

ปี 2562 บรษัิทมีเงินลงทุนเพ่ิมในตราสารทุนท่ีจ่ายเงินปันผลไว้มากกว่าปี 2561 และ ป2ี560 
2.4  รายได้อื่น ๆ  หมายถึงรายได้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ านอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ก าไร

จากการขายเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า ฯลฯ เป็นต้น ปี 2562 มีมูลค่า 26.45 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มี

มูลค่า 28.66 ล้านบาท และ 26.81 ล้านบาท ตามล าดับ ดังน้ันปี 2562 จึงมีมูลค่าต่ ากว่าปี 2561 แต่ใกล้เคียงปี 2560
รวมรายได้อื่นจากกิจกรรมอื่น  ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 41.18 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560

มีมูลค่า 38.52 ล้านบาท และ 34.87 ล้านบาท ตามล าดับ

รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ  หมายถึงรายได้จากกิจกรรมหลัก คือ รายได้จากกิจกรรมโฆษณา บวก

ด้วยรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ซึ่งปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 233.68 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561

และปี 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 268.89 ล้านบาท และ 234.91 ล้านบาท ตามล าดับ ดังน้ันปี 2562 จึงมีมูลค่าต่ ากว่าปี

2561 และ ปี 2560 จ านวน 35.21 และ 1.23 ล้านบาท ตามล าดับ

รายการต่อไปน้ีจะเป็นการสรปุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและ

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 72.06 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และ ปี 2560 มีมูลค่า

เท่ากับ 62.11 ล้านบาทและ 60.19 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุท่ีปี 2562 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 และปี 2560

เน่ืองจากบรษัิทต่าง ๆ ในกลุ่ม มีค่าใช้จ่ายบุคลากรในแผนกท่ีเก่ียวกับการขายเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีการจัดประเภทใหม่

ของพนักงานบางส่วนจากฝ่ายบรหิารมาเป็นฝ่ายขาย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขายเปล่ียนแปลงเล็กน้อย
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ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร   ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 97.59 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่า

เท่ากับ 114.14  ล้านบาท และ 103.76 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุท่ีปี 2562 มีมูลค่าลดลงจากปี 2561 และปี 2560

 เน่ืองจากมีการจัดประเภทใหม่ของพนักงานบางส่วนจากฝ่ายบรหิารไปเป็นฝ่ายขาย รวมท้ังการก าหนดมาตรการณ์

ต่างๆเพ่ือลดค่าใช้จ่ายอีกส่วนหน่ึง
ก าไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้  หมายถึง รายได้จากกิจกรรมปกติ หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบรหิารซึ่งปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 64.03 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561  และปี 2560 มีมูลค่า 92.64  ล้านบาท

และ 70.96 ล้านบาท ตามล าดับ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   ท้ัง 3 ปี มีอัตราภาษีเงินได้เท่ากันคือ 20% แต่มีการปรบัจ านวนก าไรจากกิจกรรม

ปกติก่อนภาษีเงินได้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมายในประมวลรษัฎากร ดังน้ัน ปี 2562 จึงมีมูลค่าเท่ากับ 10.43 ล้าน

บาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 18.52 ล้านบาท และ 14.86 ล้านบาท ตามล าดับ

ก าไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ  ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 53.60 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่า

74.12 ล้านบาทและ 56.10 ล้านบาท ตามล าดับ
3.  กิจกรรมท่ีมิได้เกิดข้ึนเปน็ประจ ำ   ไม่มีรายการน้ี

ในปี 2562 มีขายเงินลงทุนใน Prakit/FCB (Cambodia) Co., Ltd. ในราคาทุน คือ 20,000 เหรยีญสหรฐั (507,358 บาท)
4.  กิจกรรมกำรลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ   ปี 2562 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

และการรว่มค้า ตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.47 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 และปี 2560 ก็มีส่วนแบ่งก าไรฯ เท่ากับ

0.77 ล้านบาทและ 1.94 ล้านบาท ตามล าดับ
ก าไรสุทธิส าหรบัป ี เมื่อรวมทุกกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปี 2562 มีก าไรสุทธิ 54.07 ล้านบาท ในขณะท่ี

ปี 2561 และปี 2560 มีก าไรสุทธิ  74.89 ล้านบาท และ 58.04 ล้านบาท ตามล าดับ ดังน้ันปี 2562 มีก าไรสุทธิส าหรบั

งวดต่ ากว่าปี 2561 และปี 2560 เป็นจ านวน 20.82 ล้านบาท และ 3.97 ล้านบาท ตามล าดับ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัป-ีสุทธิจากภาษีเงินได้

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีแสดงในส่วนของก าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื่น
1.  ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  ปี 2562 และ 2561เป็นขาดทุน 19.06 ล้านบาท และ

 9.55 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะท่ีปี 2560 มีก าไร 12.13 ล้านบาท เพราะมูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัย์ท่ีกลุ่มบรษัิท

ยังคงถืออยู่ ณ วันสิ้นปี 2562 ลดลงอย่างมากจาก ณ วันสิ้นปีของท้ังสองปี
2.  ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  ปี 2562 เป็นก าไร 0.69 ล้านบาท ในขณะท่ีปี

2561 และปี 2560 เป็นขาดทุน 0.31 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท

3.  ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย

ปี  2562 และ 2560 ไม่มีการปรบัปรงุ ส่วนปี 2561 มีขาดทุน 12.29 ล้านบาท เน่ืองจากมีการปรบัปรงุการค านวณ

 ใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานท่ีมีการแก้ไขล่าสุด

เมื่อรวม 3  รายการดังกล่าวข้างต้นและค านึงเรือ่งผลกระทบทางภาษีเงินได้ จะเป็นก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ ซึ่งสรปุได้ดังน้ี
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(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

รวมก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นก่อนภาษีเงินได้ (18.37)                  (22.15)          11.99        
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ 3.81                    4.37            (2.42)         

(14.56)                  (17.78)          9.57          

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด-สุทธิจากภาษีเงินได้  หมายถึง ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ บวก(หัก) ด้วย

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้ ดังน้ันปี 2562 มีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมสุทธิ 39.51 ล้านบาท ในขณะ

ท่ีปี 2561 และปี 2560 มีก าไรฯ  57.11  ล้านบาท และ 67.61 ล้านบาท ตามล าดับ

สรปุ กลุ่มบรษัิทมีก าไรสุทธิส าหรบังวดปี 2562 จะมีจ านวนต่ ากว่าปี 2561 และปี 2560 

พิจารณาจากก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด ปี 2562 จะมีจ านวนต่ ากว่าปี 2561 และปี 2560 ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองมา

จากสาเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ใช้วดัผลกำรด ำเนินงำน
อัตราส่วนทางการเงินท่ีใช้วัดผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

1.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วนท่ีใช้วัดความสามารถในการท าก าไรมีดังต่อไปน้ี

(หน่วย) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราก าไรข้ันต้นจากการผลิตวัสดุโฆษณา (%) 20.02 16.27 13.29

อัตราก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) 3.44 4.48 2.98

อัตราก าไรสุทธิส าหรบังวด (%) 3.47 4.52 3.09

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.92 8.16 6.59

2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

(หน่วย) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 4.21 5.75 4.61

3. อัตราการเติบโต อัตราเติบโตเก่ียวกับผลการด าเนินงานมีดังต่อไปน้ี

(หน่วย) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ยอดขายรวม (งบโฆษณา) (%) (5.84)           (12.01)       14.68        

รายได้จากกิจกรรมโฆษณา (%) (16.44)          15.16        17.26        

รายได้จากกิจกรรมปกติ (%) (13.09)          14.46 12.31

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (%) (3.74)           7.50 14.83

ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (%) (27.68)          32.14 4.72

ก าไรสุทธิส าหรบังวด (%) (27.80)          29.05        5.74          
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สรปุผลการด าเนินงานในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทียบกับปี 2561 และปี 2560

ปี 2562 มีรายได้สุทธิจากการผลิตวัสดุโฆษณาลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย แต่อัตราก าไรข้ันต้นจากรายได้ค่า

บรกิารปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 20 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 และ 2560 ซึ่งมีอัตราก าไรท่ีรอ้ยละ 16.27 และ 13.29 ตามล าดับ 

ท้ังน้ีเน่ืองจากลูกค้าของบรษัิทและบรษัิทย่อยเปล่ียนแปลงการใช้งบโฆษณาโดยลดค่าใช้จ่ายการผลิตภาพยนตร์

โฆษณาเพ่ือเผยแพรท่างทีวีซึ่งมีงบประมาณท่ีสูงมาเป็นการผลิตภาพยนตรโ์ฆษณาท่ีใช้เผยแพรท่างออนไลน์ ซึ่งงบ

ประมาณน้อยกว่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากข้ึน นอกจากน้ีบรษัิทย่อยมีรายได้จาการให้บรกิารทาง

ด้านการวางแผนกลยุทธเพ่ิมข้ึน และมีผลท าให้รายได้ค่านายหน้าลดลงตามไปด้วยเพราะน างบโฆษณาท่ีจะใช้เผยแพร่

ในสื่อต่าง ๆ บางส่วนไปใช้ในการเผยแพรภ่าพยนตรโ์ฆษณาทางออนไลน์

ส่วนรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆในปี 2562 ถึงแม้โดยรวมจะสูงกว่าปี 2561 เน่ืองจากมีเงินปันผลรบัมากกว่า

ปีก่อน แต่เมื่อรวมกับรายได้จากกิจกรรมโฆษณาแล้วปี 2562 ยังคงมีมูลค่าต่ ากว่าปี 2561 และปี 2560

อย่างไรก็ดี การสรปุข้างต้นมิได้ค านึงรายการต่าง ๆ ในก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น เน่ืองจากเป็นรายการ

ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าได้ในอนาคต

ฐานะการเงิน
สินทรพัย์ (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

สินทรพัย์หมุนเวียน 833.78 842.85 874.84

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 429.17 445.77 426.07

1,262.95 1,288.62 1,300.91

จากตารางข้างต้นสรปุได้ดังน้ี :

1.  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีสินทรพัย์ท้ังสิ้น 1,262.95 ล้านบาท ในขณะท่ี ณ 

     วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อย มีสินทรพัย์ท้ังสิ้น 1,288.62 ล้านบาท

      และ 1,300.91 ล้านบาท ตามล าดับ

2.   ปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงสินทรพัย์จากปี 2561 ดังน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 19.17

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพ่ิมข้ึน 2.51

เงินลงทุนช่ัวคราวอื่นเพ่ิมข้ึน 66.38        

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึน 15.00        

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นลดลง (70.33)       

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันลดลง (37.00)       

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่นลดลง (4.80)         
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(หน่วย : ล้านบาท)

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกัน ไม่เปล่ียนแปลง

เงินลงทุนในการรว่มค้า บรษัิทรว่มและบรษัิทย่อยเพ่ิมข้ึน 0.47

เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (14.60)       

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง (0.09)         

อสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน ไม่เปล่ียนแปลง

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (5.56)         

สินทรพัย์ไม่มีตัวตน ไม่เปล่ียนแปลง

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 3.61          
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (0.43)         

รวม (25.67)       

การเปล่ียนแปลงข้างต้นในปี 2562 สรปุได้ดังน้ี

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 19.17 ล้านบาท เน่ืองจากได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 48.25

    ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 24.63 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 54.41 ล้านบาท

    และได้มาในแหล่งอื่น 0.70 ล้านบาท 

2. มีการลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีเงินสดท่ีเตรยีมไว้ส าหรบัช าระค่าหุ้นอีกรอ้ยละ 50 

   ของบรษัิทการแพทย์สุขุมวิท 62 จ ากัด จึงน าไปเพ่ือในเงินลงทุนระยะสั้นเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า

   การฝากเงิน

3. ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีตราสารหน้ีระยะยาวท่ีลงทุนไว้และจะ

    ครบก าหนดภายใน 1 ปี มากข้ึนกว่าปีก่อน

4. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นน้อยลงเป็นไปตามงบโฆษณาท่ีน้อยกว่าปีก่อน รวมท้ังบรษัิทมีระยะเวลา

    เก็บหน้ีเฉล่ียสั้นลง 2 วัน

5. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกันลดลงเน่ืองจากมีการช าระคืนบางส่วน

6. สินทรพัย์หมุนเวียนอื่นลดลง เน่ืองจากภาษีซื้อและมีตัดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายท่ีไม่ได้ขอคืนออกจากบัญชี

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงเน่ืองจากมีการขายเงินลงทุนในตลาดหลักทรพัย์เน่ืองจากมีก าไร

8. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิลดลง เน่ืองจากการตัดค่าเสื่อมราคา

9. สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
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3. คุณภาพของสินทรพัย์ท่ีส าคัญสรปุได้ดังน้ี

1.  ลูกค้าส่วนใหญช่ าระหน้ีตามก าหนด ปี 2562 มีระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย 67 วัน ซึ่งเรว็กว่าปี 2561

      แต่ช้ากว่าปี 2560 อย่างไรก็ดี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 6.89 ล้านบาท 

      ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคต

      ของลูกค้า

2.  เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาว มีท้ังเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในตราสาร

     หน้ีและตราสารทุน มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของเงินลงทุนต่าง ๆ มีท้ังสูงข้ึนและลดลง 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการปรบัปรงุมูลค่ายุติธรรมประมาณ 43.69 ล้าน

     บาท ในขณะท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนฯ ประมาณ 24.62 ล้านบาท

     และ 15.07ล้านบาท ตามล าดับ

3.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าท่ี

     จะได้รบัคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีการต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรพัย์

หนี้สิน (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

หน้ีสินหมุนเวียน 303.54                 312.14 351.38       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 54.03                  54.49          36.29
357.57                 366.63 387.67       

จากตารางสรปุได้ดังน้ี

1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีหน้ีสินท้ังสิ้น 357.57 ล้านบาท ในขณะท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

     2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อย มีหน้ีสินท้ังสิ้น 366.63 ล้านบาท และ 387.67ล้านบาท 

     ตามล าดับ

2. ปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงหน้ีสินจากปี 2561 ดังน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ๆ เพ่ิมข้ึน 4.02          

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง (5.91)         

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลง (6.72)         

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน 1.07          

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง (1.52)         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น ไม่เปล่ียนแปลง

รวมลดลง (9.06)         

75



สาเหตุการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินต่าง ๆ ในปี 2562 เป็นดังน้ี

1. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีเจ้าหน้ีเรยีกเก็บแทนเพ่ิมข้ึน

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง เน่ืองจากปี 2562 มีก าไรก่อนภาษีลดลง ดังน้ันจึงต้องเสียภาษีเงินได้ลดลง

3. หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลง เน่ืองจากปี 2562  มีภาษีขายและภาษีเงินได้หักณ.ท่ีจ่ายลดลง

4. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาระผูกพันทุกปี

5. สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง เน่ืองจากการโอนรายการน้ีไปเป็นรายได้ทุกปีตลอดระยะสิทธิการเช่า

6. ไม่มีการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน

ส่วนของเจ้ำของ (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

ส่วนของเจ้าของ 905.38 921.99 913.24

จากตารางสรปุได้ดังน้ี

1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 905.38 ล้านบาท ในขณะท่ี 31 ธันวาคม 2561

     และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 921.99 ล้านบาท และ 913.24 ล้านบาท ตามล าดับ

2.  ปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของจากปี 2561 ดังน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 39.51

ขายเงินลงทุนในบรษัิทย่อย (1.71)         

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (54.41)       
รวมลดลง (16.61)       

อน่ึง อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลต่อหุ้น และอัตราการเติบโตท่ีเก่ียวข้องกับฐานะการเงิน สรปุได้ดังน้ี

1. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(หน่วย) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.40 0.42

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ยังไม่ประกาศจ่าย 73.12 83.33

จากตารางการค านวณข้างต้น  ปี 2562 มีอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้เคียงกับปี 2561 และ

ปี 2560 เน่ืองจากปี 2562 มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปี 2561 และปี 2560 ซึ่งท้ัง 3 ปี มีความ

เสี่ยงทางการเงินน้อย เน่ืองจากมีหน้ีสินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมาก นอกจากน้ีท้ัง 3 ปี ไม่มีเงินกู้ยืมท้ังระยะ

สั้นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในเรือ่งดอกเบี้ยจ่าย ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ยังไม่ประกาศจ่าย
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2. ข้อมูลต่อหุ้น

(หน่วย) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.95 15.21 15.07

ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุ้น (บาท) 0.89 1.23 0.93

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.89 1.23 0.96

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ยังไม่ประกาศจ่าย 0.90 0.80

จากตารางการค านวณข้างต้น ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีข้อมูลต่อหุ้นต่ ากว่าปี 2561 และปี 2560 เน่ืองจากปี 2562 

มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุ้นและก าไรสุทธิต่อหุ้นต่ ากว่าปี 2561 และปี 2560

3. อัตราการเติบโต

(หน่วย) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

สินทรพัย์รวม (%) (1.99)           (0.94)         6.97

หน้ีสินรวม (%) (2.47)           (5.43)         6.06

จากตารางการค านวณข้างต้น ปี 2562 และปี 2561 มีอัตราการเติบโตลดลงทางด้านสินทรพัย์และหน้ีสิน 

โดยสินทรพัย์รวมในปี 2562 มีอัตราการเติบโตลดลงน้อยกว่าหน้ีสินรวม 
สรปุ บรษัิทและบรษัิทย่อยมีฐานะการเงินมั่นคง เน่ืองจากท้ัง 3 ปี มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ต่ ามาก หรอืมีหน้ีสินไม่ถึง 50% ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเงินกู้ยืมท้ังระยะสั้นและระยะยาว จึง

ไม่มีภาระในเรือ่งการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากน้ีกลุ่มบรษัิทมีก าไรสุทธิมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีขาดทุน

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย และขาดทุนจากการประมาณผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยในบางปีก็ยังคงมีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมทุกปี ดังน้ันส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

สภาพคล่อง
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

(หน่วย) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.75 2.70 2.49

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 2.56 2.40 2.28

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.16 0.33 0.08

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 5.39 5.25 7.69

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 67 69 47

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 6.20 6.25 7.12

ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 58 58 51

วงจรเงินสด (วัน) 9               11            (4)            
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สรปุ ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีสภาพคล่องสูงกว่าปี 2561 และปี 2560  เน่ืองจากปี 2562 มีอัตราส่วนทางการ

เงินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวัดสภาพคล่องได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ อัตราส่วน

สภาพคล่องกระแสเงินสด อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 

ระยะเวลาช าระหน้ี และวงจรเงินสดใกล้เคียงกับปี 2561 และปี 2560 ซึ่งท้ัง 3 ปี ถือว่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี 

เน่ืองจากมีสินทรพัย์หมุนเวียน และสินทรพัย์หมุนเวียนเรว็มากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน 2 เท่ากว่า ซึ่งน่าจะเป็นปรมิาณ

ท่ีเพียงพอต่อการใช้ช าระหน้ีสินหมุนเวียนได้ท้ังหมด รวมท้ังน่าจะช าระหน้ีสินหมุนเวียนในอนาคตได้ทันตาม

ก าหนด เพราะมีสินทรพัย์สภาพคล่องค่อนข้างมาก เมื่อเปรยีบเทียบกับหน้ีสินหมุนเวียน  รวมท้ังมีวงจรเงินสดในปี

 2562 เพียง 9 วันเท่าน้ัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรษัิทฯ มีความสามารถในการบรหิารสินทรพัย์ของบรษัิทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท  รับผิดชอบต่อการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เปิดเผยข้อมูลท่ีสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับผิดชอบและดูแลคุณภาพของงบการเงินให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน  ตลอดจนสอบทานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือการดำเนินการท่ีผิดปกติ 

จากการดำเนินการต่างๆที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงิน ของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ 
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง เชื่อถือได้  เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ประกิต อภิสารธนรักษ ์
ประธานกรรมการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 



 

 
 
 
 
 

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 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เร่ืองดงักล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร 

ค่านายหน้าจากการจัดหาส่ือโฆษณา 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทั
มีรายไดค้่านายหนา้จากการจดัหาส่ือโฆษณาจาํนวน 154 ลา้น
บาท  ในงบการเงินรวม  และ จํานวน  109 ล้านบาท  ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยรายไดจ้ากค่านายหนา้จะรับรู้เม่ือส่ือ
ท่ีจดัหาให้ไดเ้ผยแพร่โฆษณาของลูกคา้สู่สาธารณะแลว้และ
มูลค่าของรายไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราค่านายหนา้ อตัราส่วนลดและ
มูลค่าของส่ือท่ีซ้ือ ดังนั้ นระยะเวลาของการรับรู้และการวดั
มูลค่าของรายไดค้่านายหน้าจึงเป็นความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญั
ของการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั รวมถึง 
 สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการ

ให้บริการในการขายและซ้ือส่ือ และส่วนลดจากการซ้ือ
ส่ือ รวมทั้ งความแตกต่างของข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในหลกัของ
ระบบรายไดค้่านายหนา้ 

  วิเคราะห์อตัราค่านายหน้าจากการจดัหาส่ือโฆษณาว่า
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละตน้ทุน
จากการขายส่ือ รวมทั้งส่วนลดท่ีไดรั้บจากผูข้ายส่ือ 

 สุ่มตรวจสอบการรับชาํระเงินและเปรียบเทียบกบัจาํนวน
ท่ีไดบ้นัทึกบญัชี 

 สุ่มตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดจากการซ้ือส่ือท่ีได้รับ
ภายหลงัวนัท่ีงบการเงิน 

 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกิต  โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต    โฮล
ด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนใน
สาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  
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ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัและบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้และขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
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 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 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  
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 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 
 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ 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 
26 กมุภาพนัธ์ 2563 



หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ  2562 2561  2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 155,215,431 136,048,545 85,671,292 57,143,863
เงินลงทุนชัว่คราว
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 6 34,775,608 32,263,638 34,775,608 32,263,638
   อ่ืน ๆ 7 304,448,630 238,066,970 226,271,680 230,246,064
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 11 30,000,000 15,000,000 30,000,000 15,000,000
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 294,591,970 364,922,279 268,186,525 309,934,986
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 5,000,000 42,000,000 -                    20,000,000
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,752,380 14,553,130 4,403,559 7,169,321
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  833,784,019 842,854,562      649,308,664 671,757,872      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 10 118,243,057 117,770,347 164,947,481 165,454,840
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 107,487,386 122,083,510 107,487,386 122,083,510
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 12 30,000 125,000 -                    -                    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 46,215,000 46,215,000 46,215,000 46,215,000
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 99,109,140 104,669,338 97,546,470 103,314,083
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 7 4 4
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 16,674,060 13,060,990 10,502,024 7,257,964
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,413,196 11,840,567 95,400              -                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 429,171,846 445,764,759      456,793,765 474,325,401      
รวมสินทรัพย์ 1,262,955,865 1,288,619,321   1,106,102,429 1,146,083,273   

1
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  2562 2561  2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 269,204,954 265,184,026      194,296,882 199,272,318
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,265,144 9,174,861          2,359,244 9,174,861
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31,069,585 37,782,940        17,215,183 20,362,469
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 303,539,683 312,141,827      213,871,309 228,809,648      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 17 10,787,711 12,312,254 10,787,711 12,312,254
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 42,701,721 41,632,538 17,790,016 18,941,927
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 540,000 540,000 540,000            540,000             
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 54,029,432 54,484,792        29,117,727 31,794,181        
รวมหน้ีสิน 357,569,115 366,626,619      242,989,036 260,603,829      

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 193,568,560 193,568,560      193,568,560 193,568,560      
กาํไรสะสม
      จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,000,000 10,000,000        10,000,000 10,000,000        
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 674,974,171 675,648,100 634,044,530 641,156,746
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (34,949,959)      (20,389,579)       (34,949,959)      (19,696,124)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 904,043,034 919,277,343      863,113,393 885,479,444      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,343,716 2,715,359 -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 905,386,750 921,992,702      863,113,393 885,479,444      
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,262,955,865 1,288,619,321   1,106,102,429 1,146,083,273   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2562 2561  2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 22 193,700,657 243,504,746 28,391,929 64,100,353
รายไดค่้านายหนา้ 22 153,720,897 190,747,078 109,433,366 138,225,528
ดอกเบ้ียรับ 4,879,210 5,132,467 3,890,109 3,798,290
รายไดเ้งินปันผล 7,995,430 2,866,961 16,128,907 9,865,912
รายไดค่้าบริหาร 1,860,000 1,860,000 5,549,720 32,623,124
รายไดอ่ื้น 26,450,162 28,656,933 21,470,983 21,565,818
รวมรายได้ 388,606,356 472,768,185      184,865,014 270,179,025      
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 154,917,181 203,885,557 26,448,243 60,320,376
ค่าใชจ่้ายในการขาย 72,059,583 62,104,087 41,512,199 37,009,128
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97,593,298 114,142,749 62,522,333 75,313,125
รวมค่าใช้จ่าย 324,570,062 380,132,393      130,482,775 172,642,629      
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 64,036,294 92,635,792        54,382,239 97,536,396        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตาม
        วธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 472,878 773,583 -                    -                    
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 64,509,172        93,409,375        54,382,239 97,536,396        
ภาษีเงินได้ 25 (10,436,414)      (18,515,794)       (7,089,219)        (17,339,277)       
กําไรสําหรับปี 54,072,758 74,893,581        47,293,020 80,197,119        
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 -                    (11,924,527)       -                    (4,848,270)         
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการร่วมคา้ -                    (369,296)            -                    -                    
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                    2,458,764          -                    969,654             

-                    (9,835,059)         -                    (3,878,616)         
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (19,067,292)      (9,547,093)         (19,067,292)      (9,547,093)         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 693,455            (311,804)            -                    -                    
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,813,457 1,909,418 3,813,457 1,909,418

(14,560,380)      (7,949,479)         (15,253,835)      (7,637,675)         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี-สุทธิจากภาษี (14,560,380)      (17,784,538)       (15,253,835)      (11,516,291)       
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 39,512,378        57,109,043        32,039,185 68,680,828        
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 53,731,307        74,403,734        47,293,020       80,197,119        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 341,451            489,847             -                    -                    
กําไรสําหรับปี 54,072,758        74,893,581        47,293,020       80,197,119        
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 39,170,927        56,619,196        32,039,185       68,680,828        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 341,451            489,847             -                    -                    
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 39,512,378        57,109,043        32,039,185       68,680,828        
กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26 0.89 1.23 0.78 1.33

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแลว้ ผลต่างที่ยงัไม่เกิด ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ ขึ้นจากการปรับมูลค่า จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 60,450,262       193,568,560 10,000,000       659,439,635             (12,058,449)        (381,651)        (12,440,100)            911,018,357   2,226,562      913,244,919   

จ่ายเงินปันผล 21 -                   -                 -                    (48,360,210)              -                      -                 -                          (48,360,210)   (1,050)            (48,361,260)    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

    กาํไรสาํหรับปี -                   -                 -                    74,403,734               -                      -                 -                          74,403,734     489,847         74,893,581     

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                 -                    (9,539,622)                -                      -                 -                          (9,539,622)     -                 (9,539,622)      

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการร่วมคา้ -                   -                 -                    (295,437)                   -                      -                 -                          (295,437)        -                 (295,437)         

        อื่น ๆ -                   -                 -                    -                            (7,637,675)          (311,804)        (7,949,479)              (7,949,479)     -                 (7,949,479)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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 21 -                   -                 -                    (54,405,236)              -                      -                 -                          (54,405,236)   (1,050)            (54,406,286)    

ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                   -                 -                    -                            -                      -                 -                          -                 (1,712,044)     (1,712,044)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

    กาํไรสาํหรับปี -                   -                 -                    53,731,307               -                      -                 -                          53,731,307     341,451         54,072,758     

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

        อื่นๆ -                   -                 -                    -                            (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   

4

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของผูถ้ือของหุ้นบริษทั

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างที่ยงัไม่เกิด

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ขึ้นจากการปรับมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 60,450,262       193,568,560  10,000,000         613,198,453       (12,058,449)          865,158,826       

จ่ายเงินปันผล 21 -                   -                 -                      (48,360,210)       -                        (48,360,210)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                   -                 -                      80,197,119         -                        80,197,119         

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                 -                      (3,878,616)         -                        (3,878,616)         

        อื่นๆ -                   -                 -                      -                     (7,637,675)            (7,637,675)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 60,450,262       193,568,560  10,000,000         641,156,746       (19,696,124)          885,479,444       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 60,450,262       193,568,560  10,000,000         641,156,746       (19,696,124)          885,479,444       

จ่ายเงินปันผล 21 -                   -                 -                      (54,405,236)       -                        (54,405,236)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                   -                 -                      47,293,020         -                        47,293,020         

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                 -                      -                     -                        -                     

        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       

5

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2562 2561  2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 54,072,758        74,893,581        47,293,020       80,197,119        
รายการปรับกระทบเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 14 12,131,828        9,171,725          11,650,213       8,871,455          
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    2,523                 -                    2,523                 
หน้ีสูญ -                    1,281,350          -                    -                    
หน้ีสูญรับคืน 20,000              -                    -                    -                    
ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 8,457,771          -                    5,317,377         -                    
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,457,771)        -                    (5,317,377)        -                    
ตดัจาํหน่ายภาษีหัก  ท่ีจ่าย เกิน 3 ปี 3,652,467          -                    -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว
    และเงินลงทุนระยะยาว (2,322,591)        (3,540,153)         (2,297,520)        (4,131,645)         
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (5,159,412)        (2,009,808)         (5,071,530)        (1,026,106)         
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 232,879            (179,168)            223,033            (185,264)           
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 18 5,225,557          10,588,964        1,331,872         5,306,729          
รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (1,524,543)        (1,084,483)         (1,524,543)        (1,084,483)         
รายไดเ้งินปันผล (7,995,430)        (2,866,961)         (16,128,907)      (9,865,912)         
รายไดด้อกเบ้ีย (4,879,210)        (5,132,467)         (3,890,109)        (3,798,290)         
(กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (472,878)           (773,583)            -                    -                    
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (507,358)           -                    -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 27,347              75,497               -                    -                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 10,436,414        18,515,794        7,089,219         17,339,277        

62,937,828        98,942,811        38,674,748       91,625,403        

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
เงินลงทุนชัว่คราวขายไป 7 96,378,815        176,071,218      91,621,907       122,442,761      
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว 7 (159,218,001)    (88,382,672)       (84,218,001)      (88,382,672)       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 69,569,172        (15,974,628)       41,245,883       (43,702,112)       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,539,195          7,714,066          2,765,762         (186,226)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,225,097)        (196,616)            -                    -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,020,927          (49,869,013)       (6,367,619)        (18,771,520)       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (6,185,132)        3,406,273          (3,147,286)        3,131,659          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                    540,000             -                    540,000             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ 18 (4,156,374)        (3,770,400)         (1,091,600)        (329,400)           
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 67,661,333        128,481,039      79,483,794 66,367,893        
จ่ายภาษีเงินได้ (19,412,241)      (17,499,197)       (13,335,437)      (11,278,363)       
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 48,249,092        110,981,842      66,148,357 55,089,530        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2562 2561  2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน -                    (200,000)            -                    -                    
เงินสดรับจากการให้กูย้มืแก่พนกังาน 120,000            130,000             -                    25,000               
รับคืนเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 63,000,000        10,000,000        20,000,000       -                    
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 (26,000,000)      (42,000,000)       -                    (20,000,000)       
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 11 (45,412,188)      (80,193,959)       (45,412,188)      (80,193,959)       
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 11 15,000,000        12,001,000        15,000,000       12,001,000        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 12,368,577        51,452,459        12,368,577       51,452,459        
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 507,358            -                    507,358            -                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 (7,786,751)        (14,951,542)       (7,087,876)        (13,826,697)       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 982,243            579,439             982,243            579,439             
เงินสดรับจากเงินปันผล 7,995,430          2,866,961          16,128,907       9,865,912          
ดอกเบ้ียรับ 5,568,000          4,940,924          4,297,287         3,559,864          
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (1,712,044)        -                    -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 24,630,625        (55,374,718)       16,784,308       (36,536,982)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 (54,405,236)      (48,360,210)       (54,405,236)      (48,360,210)       
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050)               (1,050)                -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (54,406,286)      (48,361,260)       (54,405,236)      (48,360,210)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 18,473,431        7,245,864          28,527,429       (29,807,662)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 136,048,545      129,085,052      57,143,863       86,951,525        
กาํไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย
    ในต่างประเทศ 693,455            (282,371)            -                    -                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 155,215,431      136,048,545      85,671,292       57,143,863        

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

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

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 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

2. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงิน 

2.1  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย   บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี รวมทั้ งแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั การนํามาตรฐาน การตีความมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสรุปไดด้งัน้ี 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

มาตรฐานและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้มีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) กาํหนดการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
สําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํหนดการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า  
  
การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือ
สญัญาเช่าเงินทุน 
 
กลุ่มบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติั 

 
 

2.4 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.5 การใชว้จิารณญาณและประมาณการ  

 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึก
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดมู้ลค่ายติุธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน       อย่าง

เดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมี
นยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
 
ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้  13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
หมายเหตุขอ้  27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและ          
การร่วมคา้ 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการ
ในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของ
กลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

กลุ่มบริษทัปฎิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มบริษทั สําหรับการซ้ือ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทั
ย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออกรวมถึงส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการ
ควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชี โดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 

 บริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน
และการดาํเนินงาน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมนโยบายดงักล่าว  
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ
ดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
การร่วมค้า 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นโดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น  

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ
ดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทั จะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 
 

3.2 เงินตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษทัโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

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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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง  

3.4 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ี
จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนส่วนการบนัทึก
บญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดง
ในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงินลงทุนท่ีจะถือจน
ครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะ
รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือ่คา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสมจากการตี
ราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่
ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสอง
อยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

3.7 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน 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 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

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 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพยน์ั้นตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้
ประโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 
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วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม  

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํ
การประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมี
การดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงได้บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของ
สินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับสินทรัพยเ์ผือ่ขายคาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลคา่ยติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น 
จะพจิารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

3.10 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

3.11 สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวซ่ึงมีกาํหนด 29 ปี 
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3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้ (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงจดทะเบียนแลว้) จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงิน
สดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี
ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สุทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการ
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนั
น้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

3.13 ประมาณการหน้ีสิน  

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน  เม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือเป็นภาระผูกพนัค่อนขา้งแน่ อนั
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้นในจาํนวนเงินท่ีสามารถประมาณไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 
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3.14 รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพเิศษ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

รายได้ค่านายหน้า 

สาํหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ยจาํนวนเงินสุทธิเป็นค่า
นายหนา้ 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายได้เงินปันผล 

เงินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล    

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

3.15 ค่าใช้จ่าย  

สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า   

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับ
ค่าเช่า 
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การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีทาํสัญญา กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ถา้การปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงในสัญญาข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยเ์ฉพาะ สินทรัพยเ์ฉพาะนั้นถือเป็นสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า โดยสัญญาจะมี
การโอนสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เม่ือสญัญานั้นมอบสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่กลุ่มบริษทั   

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สญัญา หรือ มีการประเมินสัญญาใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดย
ใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสิน
จะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใ ช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

3.16 ภาษเีงินได้ 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุน้หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่  ภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือสามารถขอคืนได ้โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดย คาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่า
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีหรือจะตอ้งชาํระยอดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 



20 

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.17 กาํไรต่อหุ้น  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับหุน้สามญั  คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

3.18 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน
ดาํเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

4. กิจการหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั บริษทัและกิจการต่างๆ อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญั
เดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 10  มีดงัน้ี 
ช่ือกิจการหรือบุคคล ประเทศที่จัดตั้ง / 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 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ - -  3,690  30,763 
รายไดค่้าเช่า - -  4,113  3,107 
รายไดเ้งินปันผล - -  8,133  6,998 
รายไดค่้านายหนา้ - -  5,863  - 
รายไดอ่ื้น - -  610  1,099 
รายไดบ้ริการ - -  -  9 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - -  -  150 
ตน้ทุนบริการ - -  4,062  7,997 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าบริการ 5,696 6,187  -  343 
รายไดค่้านายหนา้ 738 568  738  568 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 1,800 1,800  1,800  1,800 
รายไดค่้าเช่า 360 360  360  360 
รายไดด้อกเบ้ีย 1,543 1,584  763  382 
รายไดอ่ื้น 94 89  94       89 
ตน้ทุนบริการ - 60  -  - 
บริษทั/บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ       
รายไดค่้าบริการ 2,189 6,066  2,008  5,592 
รายไดค่้านายหนา้ 823 1,244  823  1,244 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 60 60  60  60 
รายไดค่้าเช่า 668 668  668  668 
รายไดอ่ื้น 2,367 144  146  144 
ตน้ทุนบริการ 26,165 9,985  255  726 
ขายยานพาหนะ 1,050 250  1,050  250 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั       
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24,904  27,039 17,184  16,914 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัจากออกจากงาน 636  6,965 373  5,265 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 

4.1 ลกูหน้ีการค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562  2561  2562  2561 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั - - 15,473 39,108 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 504 367 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 6,667 11,405 579  1,226 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน       
บริษทั ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 148 359 148 231 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั  32 904 - 37 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 2 235 2 - 
รวม 6,849 12,903  16,706  40,969 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - -  -  - 
สุทธิ 6,849  12,903  16,706  40,969 

 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562   2561 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,754 2,335 3,942 10,417 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,560 1,884 2,361 8,708 
3 - 6 เดือน 1,515 2,332 3,417 8,223 
6 - 12 เดือน 2,020 3,281 6,986 13,584 
มากกวา่ 12  เดือน - 3,071 - 37 

รวม 6,849 12,903 16,706 40,969 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 6,849 12,903 16,706 40,969 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

4.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2562  2561  2562   2561 

บริษทัย่อย      
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  - - 33,795 16,322 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  - - 6,242 27,310 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนร์ม่า)  - - - 276 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  15,319 14,826 15,319 14,826 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั   40 - 40 - 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  14,411 20,853 14,411 20,853 
รวม  29,770 35,679 69,807 79,587 

 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณากิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

             หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562   2561 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 20,017 15,459 34,427 43,650 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,753 17,354 26,314 22,244 
3 - 6 เดือน - 2,866 9,066 2,866 
6 - 12 เดือน - - - 7,160 
มากกวา่ 12  เดือน -    - - 3,667 

รวม 29,770 35,679 69,807 79,587 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 29,770 35,679 69,807 79,587 

  
4.3  เงินทดรองจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน  2562  2561  2562   2561 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 1  2,302  -  - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

4.4 ดอกเบ้ียค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562   2561 
การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 144 923 - 382 

 

4.5 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

     หน่วย : พนับาท
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบีย้         
 (ร้อยละต่อปี)  2562  2561  2562  2561 

การร่วมค้า     
  บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์   
     พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 5.00  5,000 42,000 - 20,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
     หน่วย : พนับาท
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่

เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   42,000  10,000 20,000 - 
เพิม่ข้ึน   26,000  42,000 - 20,000 
ลดลง   (63,000)  (10,000) (20,000) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   5,000 42,000     - 20,000 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

4.6 เจ้าหน้ีการค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562   2561   2562   2561 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  -  -  13,173  19,237 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  -  -  35  1,932 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนม่าร์) -  -  16,776  16,369 
การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั - 161 - - 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั 5,279 5,513 273 218 
บริษทั ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 468 - 468 - 
รวม 5,747  5,674 30,725  37,756 

 

4.7  เจ้าหนี้เรียกเกบ็เงินแทนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 2562   2561  2562   2561 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั 61,117  46,866  29,471  17,596 

 

4.8 ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562  2561  2562   2561 

บริษทัย่อย        
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั -  -  1,392  - 

 

4.9   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัได้นาํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 จาํนาํเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารของกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 30 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2562 และเดือนธนัวาคม 
2564 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลาํดบั 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2565 และเดือน
ธนัวาคม 2562 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 5,700 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 

 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 350 90 45 45 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 6,937 5,735 3,465 1,978 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 147,928 130,224 82,161 55,121 
รวม 155,215 136,049 85,671 57,144 

 
 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

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 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562  2561 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - ราคาทุน 20,000 20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 14,776 12,264 
รวม 34,776 32,264 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561  บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2562   2561 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 5,167 1,631 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี   

หุน้กู ้ 18,347 19,076 
            พนัธบตัร 2,048 4,985 
            กองทุนเปิด 9,077 6,460 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน   

สินทรัพยอ่ื์น 180 123 
หน้ีสินอ่ืน (43) (11) 

รวม 34,776 32,264 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว - อ่ืน  ๆ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561  เงินลงทุนชัว่คราว - อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562   2561  2562   2561 
หลักทรัพย์เพื่อค้า    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด - 8,112 - 8,112 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรม - (1,060) - (1,060) 
รวม - 7,052 - 7,052 
หน่วยลงทุน 299,309 228,185 221,618 220,756 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรม 5,140 2,830 4,654 2,438 
รวม 304,449 231,015 226,272 223,194 
สุทธิ 304,449 238,067 226,272 230,246 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว สาํหรับแต่ละปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562  2561   2562  2561 
ยอดยกมาตน้ปี 236,297 323,986 228,868 262,929 
ซ้ือเงินลงทุน 159,218 88,383 84,218 88,383 
จาํหน่ายเงินลงทุน (93,364) (176,072) (88,626) (122,444) 
จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย (2,842) - (2,842) - 
รวม 299,309 236,297 221,618 228,868 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 5,140 1,770 4,654 1,378 
สุทธิ 304,449 238,067 226,272 230,246 

 
ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้าํการทบทวนและจดัประเภทตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด จากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  เป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ดว้ยราคาตลาดมูลค่า 2.39 ลา้นบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม จาํนวน 0.45 ลา้นบาทได้
บนัทึกในกาํไรขาดทุน 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,849 12,903 16,706 40,969 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 24,963 36,276 12,957 13,232 
ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,770 35,679 69,807 79,587 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 174,685 219,529 137,427 140,842 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีเรียกเกบ็เงินแทน 15,092 22,900 4,825 13,703 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 2,302 - - 
เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา 11,676 9,079 5,637 2,345 
รายไดค้า้งรับ 27,661 19,765 18,527 14,988 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144 923 - 382 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน ๆ  59 80 45 60 
อ่ืนๆ 3,692 5,486 2,255 3,827 
สุทธิ 294,592 364,922 268,186 309,935 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืนซ่ึงวิเคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562   2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  14,418  13,448  10,573  2,673 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  10,425  14,988  2,367  4,401 
3 - 6 เดือน  110  7,551  12  6,106 
6 - 12 เดือน  10  392  5  52 
มากกวา่ 12  เดือน  1,541  4,574  -  2,042 
รวม  26,504  40,953  12,957  15,274 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (1,541)  (4,677)  -  (2,042) 
สุทธิ  24,963  36,276  12,957  13,232 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน ซ่ึงวเิคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562   2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   102,197  78,716  77,995  40,362 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน                         68,981  137,704  58,847  97,517 
3 - 6 เดือน  2,961  2,621  579  2,487 
6 - 12 เดือน  539  488  -  476 
มากกวา่ 12  เดือน  5,351  11,911  6  3,647 
รวม  180,029  231,440  137,427  144,489 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (5,344)  (11,911)  -  (3,647) 
สุทธิ  174,685  219,529  137,427  140,842 

 
9. เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 

      หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม/ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2562  2561 
  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

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

 
 

10. เงนิลงทุนในการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษัทย่อย 
 

 

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 ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (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 (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

 
  หน่วย : พนับาท

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,659 13,659 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (507) - 
รวม  13,152 13,659 
หกั  ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - -  
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย   13,152 13,659 

 
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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561             หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี        
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผล
รับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.00 1,421 945  - 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41 150,375 93,712 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00 16,800 23,113  - 

            117,770  - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ีมีดงัน้ี 
     หน่วย : พนับาท 
  

บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ 
แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

  
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 

62 จาํกดั 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รวมสินทรัพย ์ 1,947  1,964  78,252  143,159  437,789  431,929 
รวมหน้ีสิน 5  6  51,292  118,128  10,035  3,203 
รวมรายได ้ 7  7  271,483  254,188  1,549  1,286 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (15)  (14)  1,929  1,608  (971)  296 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ -  -  -  (703)  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 7  (7)  810  675  (344)  105 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จ  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  (295)  -  - 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 952  959  11,323  10,513  151,468  151,812 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561             หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ     

 
บริษทั 

  ประเภท 
   กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท/US$) 

 สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

      2562  2561  2562  2561  2562  2561 
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$ 

  
- 

  
80.00 

  
- 

  
    507 

  
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 
 

 -  - 
 

          13,152   13,659     
บริษทัร่วม                 
บริษทั  ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์  
 (ประเทศไทย)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
49.00 

  
49.00 

  
   1,421 

  
   1,421 

  
- 

  
- 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41  35.41  150,375  150,375  -     -   
รวม          164,948  165,455  8,133  6,998 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          -  -     
รวมเงินลงทุน          164,948 165,455     
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

11. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หลกัทรัพยเ์ผื่อ

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
 

เงินลงทุนทัว่ไป 

  
 

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) 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลทุน -  -  (3,143)  (3,143) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 90,487  -  -  90,487 
สุทธิ 90,487  17,000  -  107,487 

 

 หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หลกัทรัพยเ์ผื่อ

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
 

เงินลงทุนทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  62,000  -  62,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม -  -  -  - 
 -  62,000  -  62,000 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (15,000)  -  (15,000) 
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ะยะยาว -  47,000  -  47,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 99,704  -  3,143  102,847 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (24,620)  -  -  (24,620) 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลทุน -  -  (3,143)  (3,143) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 75,084  -  -  75,084 
สุทธิ 75,084  47,000  -  122,084 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2562  2561 
ยอดยกมาตน้ปี 164,847 144,850 
ซ้ือเงินลงทุน 45,412 80,194 
ไถ่ถอนเงินลงทุน (15,000) (12,001) 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (13,329) (48,196) 
โอนจากหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หมายเหตุ 7) 2,388 - 
รวม 184,318 164,847 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลทุน (3,143) (3,143) 
 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
 ปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรม (43,688) (24,620) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 137,487 137,084 
หัก ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (30,000) (15,000) 
สุทธิ 107,487 122,084 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน บริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและได ้
แสดงรายการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนของบริษทัรวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 2 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.33 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 และติดคํ้าประกนัจาํนวน 1.3 ลา้นบาท โดยใชค้ ํ้าประกนัสัญญาจา้ง
เผยแพร่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหก้บัลูกคา้รายหน่ึง 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

12. เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 245 175 - 25 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี  - 200 - - 
 รวม  245 375 - 25 
หัก รับคืนระหวา่งปี (120) (130) - (25) 
ยอดคงเหลือปลายปี 125 245 - - 
 หัก เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะครบกาํหนดในหน่ึงปี  (95) (120) - - 
สุทธิ 30 125 - - 

 
บริษทัไดใ้หพ้นกังานกูย้มืเงินตามระเบียบของบริษทัเพือ่เป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานบริษทัโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแสดงอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดินใหเ้ช่า มีราคาทุน 46.22 ลา้นบาท (2561 : 46.22 ลา้นบาท) โดย
ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่ายติุธรรมประมาณ 387.28 ลา้นบาท (2561 : 125.32 ลา้นบาท) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวชิาชีพ
ท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว กลุ่มบริษทัมีนโยบายประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํทุก 5 ปี 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน  387.28 ลา้นบาท (2561 : 125.32  ลา้นบาท)  ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดั
มูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

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 วันที ่1 มกราคม 2561  54,811  95,032  2,699  55  22,351  18,807  16,145  -  209,900 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  -  235  3,485  3,506  7,725  14,951 
จาํหน่าย  -  -  -  -  (1,194)  (463)  (3,818)  -  (5,475) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  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 วันที ่31 ธันวาคม 2562  54,811  95,032  2,699  55  32,185  25,108  13,640  -  223,530 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันที ่1 มกราคม 2561  -  70,946  1,900  31  12,268  13,713  11,723  -  110,581 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  4,085  90  11  2,449  1,592  944  -  9,171 
จาํหน่าย  -  -  -  -  (1,187)  (434)  (3,424)  -  (5,045) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  -  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 วันที ่31 ธันวาคม 2562  -  79,117  2,080  53  17,898  17,005  8,268  -  124,421 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  54,811  20,001  709  13  7,862  6,958  6,590  7,725  104,669 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  54,811  15,915  619  2  14,287  8,103  5,372  -  99,109 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ที่ดิน  
อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุง  

 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  

เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน  

เครื่องใช้
สาํนกังาน  

 
ยานพาหนะ  

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน                 
ณ วันที ่1 มกราคม 2561  54,811  95,032  2,699  22,048  15,691  14,417  -  204,698 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  233  3,297  2,572  7,725  13,827 
จาํหน่าย  -  -  -  (1,179)  (194)  (3,819)  -  (5,192) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561  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 วันที ่31 ธันวาคม 2562  54,811  95,032  2,699  31,627  21,794  10,977  -  216,940 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันที ่1 มกราคม 2561                -  70,946  1,900  12,044  11,061  9,994  -  105,945 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                 -  4,085  90  2,419  1,394  884  -  8,872 
จาํหน่าย                 -  -  -  (1,179)  (194)  (3,425)  -  (4,798) 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561                 -  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 วันที ่31 ธันวาคม 2562                -  79,117  2,080  17,624  14,282  6,291  -  119,394 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  54,811  20,001  709  7,818  6,533  5,717  7,725  103,314 

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

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน  จาํนวน 70.73 ลา้นบาท และ 74.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง



38 

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

15. ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
    หน่วย : พนับาท 

ประกอบดว้ย     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,193  15,165  12,924  9,336 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,519)  (2,104)  (2,422)  (2,078) 
สุทธิ  16,674  13,061  10,502  7,258 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

  
   

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 
เงินลงทุนอ่ืน 628  -  -  - 628 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  4,919  5  3,813  - 8,737 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,327  214  -  - 8,541 
รวม 15,165  215  3,813  - 19,193 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  2,104  415  -  - 2,519 
รวม 2,104  415  -  - 2,519 
สุทธิ 13,061  (200)  3,813  - 16,674 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม 

1 มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  1,035      256  -  - 1,291 
เงินลงทุนอ่ืน 628  -  -  - 628 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  3,015  -  1,904  - 4,919 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,578  2,118  2,385  (754) 8,327 
รวม 9,256  2,374  4,289  (754) 15,165 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  2,386  (277)  (5)  - 2,104 
รวม 2,386  (277)  (5)  - 2,104 
สุทธิ 6,870  2,651    4,294  (754) 13,061 

 
 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 
2562 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนอ่ืน 628  -  -  - 628 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  4,918  5  3,813  - 8,736 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,790  (230)  -  - 3,560 
รวม 9,336  (225)  3,813  - 12,924 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  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 (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนอ่ืน 628  -  -  - 628 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  3,014  -  1,904  - 4,918 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,824  1,061  970  (65) 3,790 
รวม 5,466  1,061  2,874  (65) 9,336 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  2,250  (167)  (5)  - 2,078 
รวม 2,250  (167)  (5)  - 2,078 
สุทธิ 3,216  1,228  2,879  (65) 7,258 

 
 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
                                 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,747 5,674 30,725 37,756 
     บริษทัอ่ืน 38,450 39,726 3,456 4,956 
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย     
     บริษทัอ่ืน 132,008 134,365 107,911 112,366 
รวม 176,205 179,765 142,092 155,078 
เจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,117 46,866 29,471 17,596 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,392 - 
เงินมดัจาํรับ 17,017 18,371 10,823 11,204 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     7,712 9,538 3,525 4,900 
อ่ืนๆ 7,154 10,644 6,993 10,494 
รวม 93,000 85,419 52,204 44,194 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 269,205 265,184 194,296 199,272 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

17. สิทธิการเช่ารอตดับัญชี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 การเคล่ือนไหวของสิทธิการเช่ารอตดับญัชี  มีดงัน้ี  
  หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงินรวม และ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2562  2561 

ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 12,312 13,397 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (1,524) (1,085) 
สุทธิ  10,788 12,312 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีไดแ้ก่ ค่าสิทธิการเช่าท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากการนาํท่ีดินของบริษทัแปลงหน่ึงให้บริษทัแห่งหน่ึงเช่ามีกาํหนด
ระยะเวลา  29  ปี  โดยไดท้าํสัญญาเช่าในลกัษณะสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว  ซ่ึงนอกจากค่าสิทธิการเช่า ดงักล่าวแลว้ บริษทัยงั
จะไดรั้บค่าเช่ารายปีจากการให้เช่าสินทรัพยด์งักล่าวดงัต่อไปน้ี 

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

 

18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562   2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 1 มกราคม 41,632  22,889  18,942  9,116 
ขาดทุนจากคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  11,924  -  4,848 
ตน้ทุนบริการ 4,015  9,927  922  5,029 
ดอกเบ้ียตามภาระผกูพนั 1,211  662  410  278 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (4,156)  (3,770)  (1,092)  (329) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  (1,392)  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - 31 ธันวาคม 42,702  41,632  17,790    18,942 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 9 ปี และ

ของบริษทัยอ่ยประมาณ 9 -16 ปี  

 
 



42 

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562   2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.50-3.13  2.50-3.13  1.50  2.50 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 3.82-28.65  3.82-28.65  4.78-28.65  4.78-28.65 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.00  3.00  3.00  3.00 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทย ปี 2560 
   

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน
เงินดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ - 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ข้ึน  ลดลง  เพิม่ข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,475)  -  (685)  - 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.00) 3,247  (2,949)  1,494  (1,361) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20.00) (2,986)  3,367  (1,474)  1,669 

 
19. ทุนเรือนหุ้น  

     หน่วย : พนัหุน้/พนับาท 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2562  2561 
 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 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

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 ้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวม ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 

21. เงนิปันผล 

บริษทั 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท และไดจ่้ายปันผล จาํนวน 54.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ของบริษทั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท และไดจ่้ายปันผล จาํนวน 48.36 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลแก่ผูล้งทุนท่ีตอ้งหา้มการรับเงินปันผลเพราะไม่ไดล้งทุนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

บริษทัย่อย 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29 เมษายน 2562  ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท
และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 และ 27 เมษายน 2561  ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท
และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

22. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัน้ี
ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่ายงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี
ดงัน้ี 

 ส่วนงาน 1 รับจา้งผลิตงานโฆษณา 
 ส่วนงาน 2 นายหนา้จดัหาส่ือโฆษณา 
 ส่วนงาน 3 ลงทุนในธุรกิจ 

 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลตามเขตภูมิศาสตร์โดยจาํแนกตามรายไดแ้ละสินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดน้าํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561 และ ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได ้  194  244  154  191  21  14  369  449 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  39  40  82  129  21  14  142  183 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              21  25 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (98)  (115) 
กําไรก่อนหักภาษเีงนิได้              65  93 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 
 

 
รายไดค่้าบริการ 

 รายไดค่้า
นายหนา้  

รายไดจ้ากการ
ลงทุน 

 
รวม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน  31  50  221  278  625  556  877  884 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  386  405 
รวมสินทรัพย์  31  50  221  278  625  556  1,263  1,289 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2562  2561  2562     2561  2562   2561 
รายไดค่้านายหนา้ ค่าบริการอ่ืนและเงินลงทุน  348  430  21  19  369  449 

กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  141  181  1  2  142  183 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน   1,225  1,247  38  42  1,263  1,289 

 
23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทั  และพนกังานของบริษทั ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  
โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี บริหาร
โดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน  5.39 ลา้น
บาท และ  5.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 159,300 164,868 66,131  70,809 

ตน้ทุนบริการ 154,917 161,232 26,448  60,320 

ค่าเส่ือมราคา 12,132 9,172 11,650  8,871 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

25. ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 10,236  21,167  6,520  18,567 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 200  (2,651)  569  (1,228) 
รวม 10,436  18,516  7,089  17,339 

 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี  
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย (19,067)  3,813  (15,254)  (9,547)  1,909  (7,638) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(11,925) 

  
2,385 

  
(9,540) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานในการร่วมคา้ 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(369) 

  
74 

  
(295) 

รวม (19,067)  3,813  (15,254)  (21,841)  4,368  (17,473) 
 
 

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี  
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย (19,067)  3,813  (15,254)  (9,547)  1,909  (7,638) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(4,848) 

  
970 

  
(3,878) 

รวม (19,067)  3,813  (15,254)  (14,395)  2,879  (11,516) 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  เป็นดงัน้ี 
 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) จาํนวนเงิน  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  64,509   93,409 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00 12,901  20.00 18,682 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  1,480   819 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่  (5,590)   (3,200) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ  1,445   4,866 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  10,236   21,167 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  200   (2,651) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 16.18 10,436  19.82 18,516 

 

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) จาํนวนเงิน  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  54,382   97,536 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00 10,876  20.00 19,507 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่  (4,894)   (2,784) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ  538   1,844 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  6,520   18,567 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  569   (1,228) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 13.04 7,089  17.78 17,339 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

26. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561     คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

               หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 53,731 74,404 47,293 80,197 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.89 1.23 0.78 1.33 

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อ
การเกง็กาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความ
เส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การ
ควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุม
ความเส่ียง 

การบริหารจดัการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี และกูย้มืจาก
สถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
 ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  147,928  7,287 155,215 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  339,224 339,224 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 30,000  -  -  -  - 30,000 3.00-4.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  294,592 294,592  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  - 5,000 

 
5.00 

เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  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

ดอกเบ้ีย 
      มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
 ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
 เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด -  -  -  82,161  3,510 

 
85,671 

 
0.375 

เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  261,047 261,047  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ  

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 30,000  -  -  -  - 30,000 
 

3.00-4.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  268,187 268,187  - 
 เงินฝากธนาคารท่ีติด     
       ภาระคํ้าประกนั 30,000   -  -  -  - 30,000 

 
1.85 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  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 (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินรวม 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัราดอกเบ้ีย 
    ภายใน 1  มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
  ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  130,224  5,825 136,049 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  270,331 270,331 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15,000  -  -  -  - 15,000 3.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  364,922 364,922  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,000  -  -  -  - 42,000 

 
5.00-7.37 

เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  47,000  -  -  75,084 122,084  3.00-6.80 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  125 125  - 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  265,184 265,184  - 

   

          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัราดอกเบ้ีย 
    ภายใน   มากกวา่    มากกวา่  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  

  1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  55,121  2,023  57,144  0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  262,510 262,510  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ               
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15,000  -  -  -  - 15,000  3.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  309,935 309,935  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000  -  -  -  - 20,000 

 
5.00 

เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั  30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  47,000  -  -  75,084 122,084  3.00-6.80 
หนีสิ้นทางการเงนิ              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  199,272 199,272  - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
   หน่วย:พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,819 14,123 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 26,984 24,256 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน (28,155) (29,296) - - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง       8,648 9,083 - - 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั 
ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็
ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อ
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือ่ทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียว 

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

ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  34,776  -  34,776 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  304,449  -  304,449 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
90,487 

  
- 

  
- 

  
90,487 

รวมสินทรัพย์  90,487  339,225  -  429,712 

 
        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  34,776  -  34,776 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  226,272  -  226,272 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
90,487 

  
- 

  
- 

  
90,487 

รวมสินทรัพย์  90,487  261,048  -  351,535 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  32,264  -  32,264 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  231,015  -  231,015 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ  
ตอ้งการของตลาด) 

  
7,052 

  
- 

  
- 

  
7,052 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาด) 

  
75,084 

  
- 

  
- 

  
75,084 

รวมสินทรัพย์  82,136  263,279  -  345,415 
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        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  32,264  -  32,264 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  223,194  -  223,194 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ  
ตอ้งการของตลาด) 

  
7,052 

  
- 

  
- 

  
7,052 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาด) 

  
75,084 

  
- 

  
- 

  
75,084 

รวมสินทรัพย์  82,136  255,458  -  337,594 

 
 วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาต่อหน่วยซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนท่ีเผยแพร่โดยผูจ้ดัการ
กองทุน 

 
28. การบริหารจดัการทุน 

 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของกลุ่มบริษทัคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  และการดาํรง

ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.40 : 1 และ 0.40 : 1 
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.28 : 1 และ  0.29 : 1 ตามลาํดบั 

29. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นท่ีอ่ืน ดงัน้ี 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่ง เป็นจาํนวน 41 ลา้นบาท โดยจาํนองท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และ
จาํนาํเงินฝากธนาคารของบริษทั และของกรรมการบริษทัย่อยเป็นหลกัประกนั และมีกรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยร่วมคํ้ า
ประกนัดว้ย 

บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทัจาํนวนเงิน 500,000  บาท เพือ่เป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง  
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30. ข้อมูลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม คิดเป็น 14.95 บาทต่อหุ้นและ 15.21 บาท ต่อหุ้น
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 14.28 บาทต่อหุน้และ 14.65 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั  

31. เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ 

ตามมติคณะกรรมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นอีกหุ้นละ 25 
บาท จาํนวน  2,992,500 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 74,812,500 บาท กาํหนดชาํระภายในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563  

32. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
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