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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของบริษทั ประกิต 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและ
นําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่ จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 

 

  
(นายพรชยั กิตติปัญญางาม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778   
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด  
กรุงเทพมหานคร  
11 สิงหาคม 2564  

 



หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 158,678,042 122,339,116 105,191,338 74,495,365        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 255,705,606 312,513,655 215,458,586 251,182,767      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 6 38,851,709 37,110,241 38,851,709 37,110,241        
   เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 9 2,000,000          -                     2,000,000          -                     
   อ่ืน ๆ 7 189,974,965 189,754,727 106,192,588 106,073,459      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,461,487 13,207,388 6,001,136 3,957,311          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  661,671,809 674,925,127      473,695,357 472,819,143      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 138,504,704 124,671,222 138,504,704 124,671,222      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 10 259,494,242 266,545,681 314,572,481 314,572,481      
เงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน 110,000             140,000 -                    -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 46,215,000 46,215,000 46,215,000 46,215,000        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 83,742,946 89,473,003 81,272,935 86,751,248        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 7 4 4                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,861,719 17,775,497 9,224,711 11,108,702        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,207,871 8,924,712 -                    95,400               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 583,136,489 583,745,122      619,789,835 613,414,057      
รวมสินทรัพย์ 1,244,808,298 1,258,670,249   1,093,485,192 1,086,233,200   

1
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 272,722,677 277,257,403 190,108,982 182,994,720      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,176,760 2,494,266 661,271             1,057,984          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,897,582 29,271,844 14,610,427 15,555,459        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 302,797,019 309,023,513      205,380,680 199,608,163      

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 9,128,297 9,680,424 9,128,296 9,680,424          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 47,935,609 48,220,931 20,578,045 20,313,356        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 540,000             540,000             540,000             540,000             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 57,603,906 58,441,355        30,246,341 30,533,780        
รวมหนีสิ้น 360,400,925 367,464,868      235,627,021 230,141,943      

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
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 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 641,986,996 656,970,630 617,303,937 623,704,758      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (23,464,588)       (31,632,323)       (23,464,588)      (31,632,323)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 882,541,230 889,357,129      857,858,171 856,091,257      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,866,143 1,848,252 -                    -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 884,407,373 891,205,381      857,858,171 856,091,257      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,244,808,298 1,258,670,249   1,093,485,192 1,086,233,200   

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

2
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 54,938,008        26,679,392        7,364,326         2,298,264          
รายไดค่้านายหนา้ 33,202,828        25,316,108        22,449,500       16,372,887        
ดอกเบ้ียรับ 385,572            587,899             365,521            544,670             
รายไดเ้งินปันผล 2,969,404          3,794,461          9,968,354         10,793,411        
รายไดค่้าบริหาร 465,000            465,000             951,000            1,001,000          
รายไดอ่ื้น 5,189,158          5,934,037          3,248,982         2,829,850          
รวมรายได้ 97,149,970        62,776,897        44,347,683       33,840,082        
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 45,997,563        22,565,950        6,930,825         2,010,625          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,963,714        16,081,404        10,017,202       9,122,891          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20,884,090        18,909,395        13,921,965       12,599,091        
รวมค่าใช้จ่าย 83,845,367        57,556,749        30,869,992       23,732,607        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13,304,603        5,220,148          13,477,691       10,107,475        
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (3,093,673)        (2,045,320)         -                       -                        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 10,210,930        3,174,828          13,477,691       10,107,475        
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (2,233,861)        191,669             (955,702)           303,950             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 7,977,069          3,366,497          12,521,989       10,411,425        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 273,043            6,962,355          273,043            6,962,355          
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,459,654          (8,323)                1,459,654         (8,323)               
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (54,609)             (1,459,991)         (54,609)             (1,459,991)         

1,678,088          5,494,041          1,678,088         5,494,041          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 9,655,157          8,860,538          14,200,077       15,905,466        
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 7,726,520          3,248,101          12,521,989       10,411,425        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 250,549            118,396             -                       -                        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 7,977,069          3,366,497          12,521,989       10,411,425        
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 9,404,608          8,742,142          14,200,077       15,905,466        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 250,549            118,396             -                       -                        
กําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน) รวมสําหรับงวด 9,655,157          8,860,538          14,200,077       15,905,466        
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 16 0.13                  0.05                   0.21                  0.17                   

3
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 95,963,672        57,206,647        11,704,371       4,869,551          
รายไดค่้านายหนา้ 57,072,874        52,034,618        41,162,993       34,534,521        
ดอกเบ้ียรับ 725,089            1,237,876          705,038            1,179,579          
รายไดเ้งินปันผล 3,233,189          4,130,106          10,232,139       11,129,056        
รายไดค่้าบริหาร 930,000            930,000             2,032,000         2,102,000          
รายไดอ่ื้น 11,114,042        11,894,871        6,950,448         5,981,682          
รวมรายได้ 169,038,866      127,434,118      72,786,989       59,796,389        
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 80,846,252        49,371,444        11,151,233       4,164,496          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 33,892,990        33,770,720        19,968,976       19,075,599        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,178,792        42,366,282        29,449,938       28,333,648        
รวมค่าใช้จ่าย 157,918,034      125,508,446      60,570,147       51,573,743        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11,120,832        1,925,672          12,216,842       8,222,646          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (5,791,438)        (4,817,729)         -                       -                        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 5,329,394          (2,892,057)         12,216,842       8,222,646          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (3,294,506)        19,095               (1,836,976)        472,648             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 2,034,888          (2,872,962)         10,379,866       8,695,294          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,209,669        (22,771,212)       10,209,669       (22,771,212)       
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,399,418          (345,922)            7,399,418         (345,922)           
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,041,934)        4,554,242          (2,041,934)        4,554,242          

15,567,153        (18,562,892)       15,567,153       (18,562,892)       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,602,041        (21,435,854)       25,947,019       (9,867,598)         
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,797,053          (3,260,142)         10,379,866       8,695,294          
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 237,835            387,180             -                       -                        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 2,034,888          (2,872,962)         10,379,866       8,695,294          
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 17,364,206        (21,823,034)       25,947,019       (9,867,598)         
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 237,835            387,180             -                       -                        
กําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน) รวมสําหรับงวด 17,602,041        (21,435,854)       25,947,019       (9,867,598)         
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 16 0.03                  (0.05)                  0.17                  0.14                   

4
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ผลกาํไร (ขาดทุน) ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่าและขาย จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 60,450,262      193,568,560 10,000,000       674,974,171             (34,949,959)                -                (34,949,959)            904,043,034   1,343,716      905,386,750   
จ่ายเงินปันผล -                  -                -                   (36,270,157)             -                              -                -                         (36,270,157)   (1,050)           (36,271,207)    
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                  -                -                   (3,260,142)               -                              -                -                         (3,260,142)     387,180         (2,872,962)      
    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                  -                -                   (345,922)                  (18,216,970)                -                (18,216,970)            (18,562,892)   -                (18,562,892)    
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                  -                -                   -                           -                              -                -                         -                 105,919         105,919          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 60,450,262      193,568,560  10,000,000       635,097,950             (53,166,929)                -                (53,166,929)            845,949,843   1,835,765      847,785,608   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 60,450,262      193,568,560 10,000,000       656,970,630             (31,632,323)                -                (31,632,323)            889,357,129   1,848,252      891,205,381   
จ่ายเงินปันผล 17 -                  -                -                   (24,180,105)             -                              -                -                         (24,180,105)   (1,050)           (24,181,155)    
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                  -                -                   1,797,053                 -                              -                -                         1,797,053      237,835         2,034,888       
    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                  -                -                   7,399,418                 8,167,735                    -                8,167,735               15,567,153    -                15,567,153     
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                  -                -                   -                           -                              -                -                         -                 (218,894)       (218,894)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 60,450,262      193,568,560  10,000,000       641,986,996             (23,464,588)                -                (23,464,588)            882,541,230   1,866,143      884,407,373   

5
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จากการวดัมูลค่าและขาย รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 60,450,262       193,568,560  10,000,000         634,044,530       (34,949,959)               863,113,393       
จ่ายเงินปันผล -                   -                 -                      (36,270,157)       -                             (36,270,157)       
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
    กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                 -                      8,695,294           -                             8,695,294           
    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                      (345,922)            (18,216,970)               (18,562,892)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 60,450,262       193,568,560  10,000,000         606,123,745       (53,166,929)               816,975,638       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 60,450,262       193,568,560  10,000,000         623,704,758       (31,632,323)               856,091,257       
จ่ายเงินปันผล 17 -                   -                 -                      (24,180,105)       -                             (24,180,105)       
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
    กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                 -                      10,379,866         -                             10,379,866         
    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                      7,399,418           8,167,735                  15,567,153         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 60,450,262       193,568,560  10,000,000         617,303,937       (23,464,588)               857,858,171       

6
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

กาํไรสะสม

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 2,034,888          (2,872,962)         10,379,866       8,695,294          
รายการปรับกระทบเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 11 6,139,394          6,138,727          5,755,399         5,860,022          
โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (317,762)           -                    (106,760)           -                    
หน้ีสูญ -                    17,757               -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (1,524,721)        (261,512)            (1,524,721)        (261,512)           
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 117,494            (283,106)            218,602            53,382               
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ -                      5,948                 -                      -                    
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 13 1,970,205          1,962,381          624,689            628,411             
รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (552,127)           (549,093)            (552,127)           (549,093)           
รายไดเ้งินปันผล (3,233,189)        (4,130,106)         (10,232,139)      (11,129,056)       
รายไดด้อกเบ้ีย (725,089)           (1,237,876)         (705,038)           (1,179,579)         
(กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 5,791,438          4,817,729          -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (91,150)             (99,237)              -                    -                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 3,294,506          (19,095)              1,836,976         (472,648)           

12,903,887        3,489,555          5,694,747         1,645,221          

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 57,153,118        79,744,379        35,797,092       91,198,799        
ขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 10,145,521        70,614,722        10,145,521       70,614,722        
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 6,7 (10,700,000)      (46,372,322)       (10,700,000)      (46,372,322)       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,430,375)        (962,967)            (2,043,824)        (714,804)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (283,159)           (11,243)              95,400              -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,534,726)        (47,724,544)       7,114,262         (51,761,134)       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,374,262)        (8,524,196)         (945,032)           (6,202,986)         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ 13 (2,255,526)        (1,495,626)         (360,000)           (618,512)           
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 59,624,478        48,757,758        44,798,166       57,788,984        
จ่ายภาษีเงินได้ (5,563,890)        (5,706,294)         (2,391,632)        (2,359,244)         
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 54,060,588        43,051,464        42,406,534       55,429,740        

7

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการให้กูย้มืแก่พนกังาน 60,000              30,000               -                    -                    
รับคืนเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.5 -                    5,000,000          -                    -                    
ลงทุนในบริษทัร่วม -                    (74,812,500)       -                    (74,812,500)       
ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 9 (13,170,523)      (3,354,255)         (13,170,523)      (3,354,255)         
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,946,127        26,745,133        14,946,127       26,745,133        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (409,338)           (985,911)            (277,087)           (834,838)           
เงินสดรับจากเงินปันผล 3,233,189          4,130,106          10,232,139       11,129,056        
เงินสดรับจากเงินปันผลของการร่วมคา้ 1,260,000          -                    -                    -                    
ดอกเบ้ียรับ 758,932            1,539,931          738,888            1,337,065          
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 6,678,387          (41,707,496)       12,469,544       (39,790,339)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ่ายเงินปันผล 17 (24,180,105)      (36,270,157)       (24,180,105)      (36,270,157)       
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050)               (1,050)                -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (24,181,155)      (36,271,207)       (24,180,105)      (36,270,157)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 36,557,820        (34,927,239)       30,695,973       (20,630,756)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 122,339,116      155,215,431      74,495,365       85,671,292        
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (218,894)           105,919             -                    -                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 158,678,042      120,394,111      105,191,338     65,040,536        

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

8

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



9 

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

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 30 
มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดย
ส่วนใหญ่ ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ
และดุลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวทาง
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง โดยกลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะจดัทาํงบการเงินแบบย่อโดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

2.2 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงเนน้การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น การใชง้บ
การเงินระหวา่งกาลน้ี จึงควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.3  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํและนาํเสนอตามกฎหมายโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและใช้หน่วยเงินตราไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบ
การเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

2.4 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมกนัเรียกวา่ กลุ่มบริษทั โดยมีอตัราการถือ
หุน้ ดงัน้ี 

 สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

 30 มิ.ย. 2564  31 ธ.ค. 2563 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 99.993  99.993 
บริษทั มาร์เกต็ติ้ง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 99.965  99.965 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (ประเทศเมียนม่าร์) 70.000  70.000 

 
2.5 นโยบายการบญัชี 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 
 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

2.6 การใชว้จิารณญาณและประมาณการ  
ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

3. บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั บริษทัและกิจการต่างๆ อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญั
เดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 10 มีดงัน้ี 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 
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 จาํกดั (กมัพชูา) กมัพชูา ผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ประกิต แอนด ์ซนัส์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หาดทรายแกว้ บา้นกรูด รีสอร์ท ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

 

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 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และ 2563  มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ - -  486  536 
รายไดค่้านายหนา้ - -  1,992  1,287 
รายไดค่้าเช่า - -  999  1,028 
รายไดเ้งินปันผล - -  6,999  6,999 
รายไดอ่ื้น - -  159  173 
ตน้ทุนบริการ - -  1,644  296 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าบริการ 2 222  -  - 
รายไดค่้านายหนา้ 28 18  28  18 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 450 450  450  450 
รายไดค่้าเช่า 90 90  90  90 
รายไดอ่ื้น 19 24  19  24   
บริษทัร่วม       
รายไดค่้าเช่า - 17  -  17 
รายไดอ่ื้น 48 4  48  4 
บริษทั/บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ       
รายไดค่้าบริการ 31 94  31  94 
รายไดค่้านายหนา้ 213 75  213  75 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 15 15  15  15 
รายไดค่้าเช่า 164 160  164  160 
รายไดอ่ื้น 595 607  29  35 
ตน้ทุนบริการ 1,612 732  73  38 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั       
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,254  5,623 4,414  3,908 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัจากออกจากงาน 117  163 49  32 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 
2563  มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ - -  1,102  1,172 
รายไดค่้านายหนา้ - -  3,571  2,752 
รายไดค่้าเช่า - -  1,998  2,056 
รายไดเ้งินปันผล - -  6,999  6,999 
รายไดอ่ื้น - -  336  347 
ตน้ทุนบริการ - -  1,991  675 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าบริการ 502 563  -  - 
รายไดค่้านายหนา้ 87 226  87  226 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 900 900  900  900 
รายไดค่้าเช่า 180 180  180  180 
รายไดด้อกเบ้ีย - 15  -  - 
รายไดอ่ื้น 40 44  40  44   
ตน้ทุนบริการ - 136  -  - 
บริษทัร่วม       
รายไดค่้าบริการ 150 -  -  - 
รายไดค่้าเช่า - 34  -  34 
รายไดอ่ื้น 63 8  63  8 
บริษทั/บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ       
รายไดค่้าบริการ 1,121 94  1,121  94 
รายไดค่้านายหนา้ 455 153  422  153 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 30 30  30  30 
รายไดค่้าเช่า 327 327  327  327 
รายไดอ่ื้น 1,165 1,217  56  80 
ตน้ทุนบริการ 2,668 4,608  87  88 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั       
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 12,410  11,454 8,717  7,957 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัจากออกจากงาน 233  383 97  187 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 
3.1 ลกูหน้ีการค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั - - 11,129 10,141 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 220 137 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (เมียนร์ม่า) - - - 4 
บริษทัร่วม     
บริษทัจดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 85 85 85 85 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั 12 4 12 4 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 489 916 489  702 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน       
บริษทั ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 88 146 88  146 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั จาํกดั (กมัพชูา) 236 296 45  167 
รวม 910 1,447  12,068  11,386 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - -  -  - 
สุทธิ 910  1,447  12,068  11,386 

กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 708 923 4,587 4,255 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 117 481 2,530 1,856 
3 - 6 เดือน 21 22 1,875 2,182 
6 - 12 เดือน 43 21 3,025 3,093 
มากกวา่ 12  เดือน 21 - 51 - 

รวม 910 1,447 12,068 11,386 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - - - - 
สุทธิ 910 1,447 12,068 11,386 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั - - 65,769 50,915 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 522 522 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (เมียนม่าร์) - - 3 73 
การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 3,743 12,285 3,743 12,285 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 185 86 186 86 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 9,275 9,501 9,275 9,501 
รวม 13,203 21,872 79,498 73,382 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - - - - 
สุทธิ 13,203 21,872 79,498 73,382 

 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณากิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 โดยจดัตามอายุหน้ีได้
ดงัต่อไปน้ี 

             หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 6,201 15,096 14,876 38,608 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,002 6,776 19,068 30,023 
3 - 6 เดือน - - 20,366 4,477 
6 - 12 เดือน - - 25,188 274 
มากกวา่ 12  เดือน - -   - - 

รวม 13,203 21,872 79,498 73,382 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - - - - 
สุทธิ 13,203 21,872 79,498 73,382 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3.3  เงินทดรองจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
บริษทัย่อย        
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(เมียนร์ม่า) -  -  -  20 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 107  23  106  23 
รวม 107  23  106  43 

 

3.4 ดอกเบ้ียค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั - - - - 

 

3.5 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

     หน่วย : พนับาท
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบีย้  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  2564  2563  2564  2563 

การร่วมค้า          
  บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์   
     พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 5.00  - - - - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  
     หน่วย : พนับาท
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่

เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

การร่วมค้า     
ณ วนัที ่1 มกราคม   -  5,000 - - 
เพิม่ข้ึน   -  2,500 - 2,500 
ลดลง   -  (7,500) - (2,500) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน   - - - -   

 

3.6 เจ้าหน้ีการค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
  30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  -  -  5,133  10,871 
บริษทั มาร์เกต็ติ้ง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์ประเทศไทย จาํกดั -  -  332  - 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (เมียนม่าร์) -  -  11,020  11,533 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั 4,528 3,916 256 319 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  - 307 - 307 
รวม 4,528  4,223 16,741  23,030 

 
3.7  เจ้าหนี้เรียกเกบ็เงินแทนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธนัวาคม
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

  31 ธนัวาคม
2563 

บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 13,344  38,286  572  8,408 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3.8 ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธนัวาคม
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

  31 ธนัวาคม
2563 

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

 

3.9   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัได้นาํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 8 จาํนาํเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารของกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 30 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานของบริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 ทั้งสองสัญญา
อตัราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลาํดบั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี  ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2565 และเดือน
ธนัวาคม 2564 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 4,500 บาท ตามลาํดบั  

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะของบริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 อตัรา
เช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท 

การร่วมคา้แห่งหน่ึงทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี  ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 อตัราเช่าเดือนละ 30,000 
บาท 

บริษทัไดท้าํสญัญาใหบ้ริการบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย 1 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 อตัราค่าบริการเดือนละ 
32,000 บาท  และได้ทาํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัร่วมคา้ 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 อตัราค่าบริการ
เดือนละ 150,000 บาท 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
เงินสดในมือ 594 1,496 45 45 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 6,930 12,000 1,727 8,815 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 151,154 108,843 103,419 65,635 
รวม 158,678 122,339 105,191 74,495 

 
5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 910 1,447 12,068 11,386 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 25,604 27,862 5,844 7,919 
ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,203 21,872 79,498 73,382 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 173,145 187,757 101,955 121,719 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีเรียกเกบ็เงินแทน 5,241 6,805 676 - 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107 23 106 43 
เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา 5,372 15,260 1,990 5,846 
รายไดค้า้งรับ 22,718 42,046 10,988 28,372 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน ๆ  2,234 2,023 35 7 
อ่ืนๆ 7,172 7,419 2,299 2,509 
สุทธิ 255,706 312,514 215,459 251,183 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืนซ่ึงวิเคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  19,915  18,869  3,542  3,719 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  5,472  8,959  2,312  4,218 
3 - 6 เดือน  294  63  -  - 
6 - 12 เดือน  -  91  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน  1,527  1,527  4  4 
รวม  27,208  29,509  5,858  7,941 

หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  (1,604)  (1,647)  (14)  (22) 
สุทธิ  25,604  27,862  5,844  7,919 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน ซ่ึงวเิคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ          111,691  129,982  43,961  66,379 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน                         61,815  58,751  58,262  55,707 
3 - 6 เดือน  341  -  -  - 
6 - 12 เดือน  -  24  -  24 
มากกวา่ 12  เดือน  5,369  5,345  24  - 
รวม  179,216  194,102  102,247  122,110 

หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  (6,071)  (6,345)  (292)  (391) 
สุทธิ  173,145  187,757  101,955  121,719 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม /            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
กองทุนท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั 33,727 33,018 
กองทุนท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 5,125 4,092 
รวม 38,852 37,110 

 
ในปี 2548 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จาํกดั เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย บริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
และไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนแบบ Privileged Select – IPO โดยเป็นการลงทุนในกองทุนผสมยดืหยุน่เนน้การลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพยแ์ละตราสารหน้ีใดๆ ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้ งน้ีนโยบายการลงทุนและ
ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญามอบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคลโดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จาํกดัประกอบดว้ย 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุน-ราคาทุน 20,000 20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 13,727 13,018 
รวม 33,727 33,018 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุน
ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  30 มิถุนายน 2564   31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 790 1,070 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี   

หุน้กู ้ 23,307 17,165 
            พนัธบตัร 2,022 7,061 
            กองทุนเปิด 8,480 7,678 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน   

สินทรัพยอ่ื์น 140 151 
หน้ีสินอ่ืน (1,012) (107) 

รวม 33,727 33,018 

ในปี 2563 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั เป็นผูบ้ริหารเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศแถบเอเชียโดยคาํนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ของประเทศท่ีลงทุนเป็นสําคญั ทั้งน้ีนโยบายการลงทุนและ
ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกัด
ประกอบดว้ย 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุน-ราคาทุน 3,000 3,000 
ขายในระหวา่งปี (3,000) - 
ลงทุนเพิม่ในระหวา่งปี 5,000 - 
 5,000 3,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 125 1,092 
รวม 5,125 4,092 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุน
ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด-ราคายติุธรรม 5,133  4,098 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน   

สินทรัพยอ่ื์น - - 
หน้ีสินอ่ืน (8) (6) 

รวม 5,125 4,092 
 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - อ่ืน  ๆ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม

2563 
หน่วยลงทุน 188,181 188,102 105,491 105,412 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 1,794 1,653 702 662 
สุทธิ 189,975 189,755 106,193 106,074 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - อ่ืนๆ สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563   2564  2563 
ยอดยกมาตน้งวด 188,102 299,309 105,412 221,618 
ซ้ือเงินลงทุน 5,700   43,372 5,700   43,372 
จาํหน่ายเงินลงทุน (5,621) (68,053) (5,621) (68,053) 
รวม 188,181 274,628 105,491 196,937 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 1,794 3,893 702 3,071 
สุทธิ 189,975 278,521 106,193 200,008 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

8. เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 
      หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

เงินฝากประจาํ – หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี   30,000  0.20%  30,000  1.85% 
สุทธิ  30,000    30,000   

 

9. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนใน  
ตราสารทุน     

(จดทะเบียน) 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจน    
ครบกาํหนด 

  
 

เงินลงทุนทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน - 22,000 - 22,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 
(กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 

 - 22,000 - 22,000 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  - (2,000) - (2,000) 
รวมมูลค่าตราสารหนี ้ - 20,000 - 20,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 147,835 - 3,143 150,978 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 
(กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

 
(29,330) 

 
- 

 
- 

 
(29,330) 

ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า - - (3,143) (3,143) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 118,505 - - 118,505 
สุทธิ 118,505 20,000 - 138,505 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนใน  
ตราสารทุน     

(จดทะเบียน) 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจน    
ครบกาํหนด 

  
 

เงินลงทุนทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน - 22,000 - 22,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 
(กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 

 - 22,000 - 22,000 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  - - - - 
รวมมูลค่าตราสารหนี ้ - 22,000 - 22,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 142,211 - 3,143 145,354 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 
(กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

 
(39,540) 

 
- 

 
- 

 
(39,540) 

ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า - - (3,143) (3,143) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 102,671 - - 102,671 
สุทธิ 102,671 22,000 - 124,671 

 

รายการเคล่ือนไหวสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2564  2563 
ยอดยกมาตน้งวด 167,354 184,318 
ซ้ือเงินลงทุน 13,171 3,354 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (7,547) (27,091) 
รวม 172,978 160,581 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (3,143) (3,143) 
 กําไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่ เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม   
(กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (29,330) (66,459) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 140,505 90,979 
หัก: ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (2,000) (5,000) 
สุทธิ 138,505 85,979 

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

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนของบริษทัรวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.33 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564  
 

10. เงนิลงทุนในการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษัทย่อย 
 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564              หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี       
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับ

บริษทัร่วม           
บริษทัจดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.00 1,421 818  - 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  926,250,000  31.37 300,000 240,110 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00 16,800 18,566  1,260 

        259,494  1,260 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563             หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี        
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับ

บริษทัร่วม           
บริษทัจดัหางาน ไดเร็คทเ์รสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.00 1,421 850  - 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  926,250,000  31.37 300,000 241,750 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00 16,800 23,945  - 

        266,545     - 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

 

 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 89,473 86,751 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 409 277 
โอนเขา้  - - 
โอนออก  - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,139) (5,755) 
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 83,743 81,273 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563           หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ     

 
บริษทั 

  ประเภท 
   กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท/US$) 

 สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

      30 มิ.ย. 64  31 ธ.ค. 63  30 มิ.ย. 64  31 ธ.ค. 63  30 มิ.ย. 64  31 ธ.ค. 63 
บริษทัย่อย                 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  99.99  99.99  9,999  9,999  4,999  4,999 
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 
(เมียนม่าร์) 

  
โฆษณา 

 
50,000 US$ 

  
70.00 

  
70.00 

    
1,154 

    
1,154 

  
- 

  
- 

            13,152   13,152     
บริษทัร่วม                 
บริษทัจดัหางาน ไดเร็คท์เรสพ็อนซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
  

โฆษณา 
  

2,000,000 
  

49.00 
  

49.00 
  

   1,421 
  

   1,421 
  

- 
  

- 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  926,250,000  31.37  31.37  300,000  300,000  -     -   
          301,421  301,421  6,998  6,998 
รวม          314,573  314,573  6,998  6,998 

หัก: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -  -     
รวมเงินลงทุน          314,573 314,573     
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,528 4,223 16,741 23,030 
     บริษทัอ่ืน 44,484 58,505 8,333 17,791 
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย     
     บริษทัอ่ืน 148,955 145,014 107,867 111,471 
รวม 197,967 207,742 132,941 152,292 
เจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,344 38,286 572 8,408 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,392 1,392 
เจา้หน้ีค่าหุน้ - 1,372 - 1,372 
เงินมดัจาํรับ 54,604 23,335 48,825 13,661 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     1,957 1,802 1,605 1,303 
อ่ืนๆ 4,851 4,720 4,774 4,567 
รวม 74,756 69,515 57,168 30,703 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 272,723 277,257 190,109 182,995 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564   2563 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 48,221  42,702  20,313  17,790 
ตน้ทุนบริการ 1,724  1,642  532  492 
ดอกเบ้ียตามภาระผกูพนั 246  320  93  136 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,255)  (1,496)  (360)  (618) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่30 มิถุนายน 47,936  43,168  20,578  17,800 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 9 ปี และ

ของบริษทัยอ่ยประมาณ 9 -16 ปี  
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
  31 ธนัวาคม 

2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.09-1.49  1.09-1.49  1.09  1.09 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 4.78-34.38  4.78-34.38  5.73-34.38  5.73-34.38 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.00  3.00  3.00  3.00 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทย ปี 2560 
   

14. 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 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563
ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายได ้  55  26  33  25  5  5  93  56 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  9  4  16  9  5  5  30  18 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              1  3 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (21)  (18) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษเีงนิได้              10  3 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563
ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายได ้  96  57  57  52  5  6  158  115 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  15  8  23  18  5  6  43  32 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              5  7 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (43)  (42) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษเีงนิได้              5  (3) 

 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 
 

 
รายไดค่้าบริการ 

 รายไดค่้า
นายหนา้  

รายไดจ้ากการ
ลงทุน 

 
รวม 

  30 มิ.ย. 
2564 

 31 ธ.ค. 
2563 

 30 มิ.ย. 
2564 

 31 ธ.ค. 
2563 

 30 มิ.ย. 
2564 

 31 ธ.ค. 
2563 

 30 มิ.ย. 
2564 

  31 ธ.ค. 
2563 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน  29  31  189  215  659  648  877  894 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  368  364 
รวมสินทรัพย์  29  31  189  215  659  648  1,245  1,258 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2564  2563  2564     2563  2564   2563 
รายไดค่้าบริการ ค่านายหนา้ และการลงทุน  91  48  2  8  93  56 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์  29  17  1  1  30  18 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 30 มิ.ย.64 และ 31 ธ.ค.63  1,206  1,209  39  49  1,245  1,258 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2564  2563  2564     2563  2564   2563 
รายไดค่้าบริการ ค่านายหนา้ และการลงทุน  153  102  5  13  158  115 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์  42  30  1  2  43  32 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 30 มิ.ย.64 และ 31 ธ.ค.63  1,206  1,209  39  49  1,245  1,258 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

15. ภาษเีงนิได้ 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 2,232  (22)  841  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2  (169)  115  (304) 
รวม 2,234  (191)  956  (304) 

  
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 3,423  474  1,995  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (128)  (493)  (158)  (473) 
รวม 3,295  (19)  1,837  (473) 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

16.  กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

          หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 7,727 3,248 12,522 10,411 

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

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.13 0.05 0.21 0.17 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

          หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,797 (3,260) 10,380 8,695 

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

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.03 (0.05) 0.17 0.14 
 

17. เงนิปันผล 

บริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท และมีกาํหนดจ่ายปันผลจาํนวน 24.18 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

บริษทัย่อย 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 และ 28 เมษายน 2564 ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อ
หุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาทและ 2 
ลา้นบาท มีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ตามลาํดบั 
 
การร่วมค้า 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ของการร่วมคา้ ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท มีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

18. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียว 

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

ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน)         
กองทุนส่วนบุคคล  -  38,852  -  38,852 
หน่วยลงทุน  -  189,975  -  189,975 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
(วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  118,505  -  -  118,505 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  22,000  -  22,000 

รวมสินทรัพย์  118,505  250,827  -  369,332 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 
         

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

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน)         
กองทุนส่วนบุคคล  -  38,852  -  38,852 
หน่วยลงทุน  -  106,193  -  106,193 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
(วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  118,505  -  -  118,505 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  22,000  -  22,000 

รวมสินทรัพย์  118,505  167,045  -  285,550 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         

        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน)         
กองทุนส่วนบุคคล  -  37,110  -  37,110 
หน่วยลงทุน  -  189,755  -  189,755 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
(วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  102,671  -  -  102,671 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  22,000  -  22,000 

รวมสินทรัพย์  102,671  248,865  -  351,536 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

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

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน)         
กองทุนส่วนบุคคล  -  37,110  -  37,110 
หน่วยลงทุน  -  106,074  -  106,074 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
(วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  102,671  -  -  102,671 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  -  22,000  -  22,000 

รวมสินทรัพย์  102,671  165,184  -  267,855 

  
วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาต่อหน่วยซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนท่ีเผยแพร่โดยผูจ้ดัการ
กองทุน 

 
19. การบริหารจดัการทุน 

 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.41 : 1 
และ 0.41 : 1 ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.27 : 1 และ  0.27 : 1 ตามลาํดบั 

20. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นท่ีอ่ืน ดงัน้ี 

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

บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทัจาํนวนเงิน 500,000  บาท เพือ่เป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง  
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

21. ข้อมูลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม คิดเป็น 14.60 บาทต่อหุ้นและ 14.71 
บาท ต่อหุน้ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 14.19 บาทต่อหุน้และ 14.16 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั 

22. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 




