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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส     เงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เร่ืองดงักล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร 

ค่านายหน้าจากการจัดหาส่ือโฆษณา 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทั
มีรายไดค้่านายหนา้จากการจดัหาส่ือโฆษณาจาํนวน 157 ลา้น
บาท ในงบการเงินรวม และ จาํนวน 101 ลา้นบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยรายไดจ้ากค่านายหนา้จะรับรู้รายได้
เม่ือส่ือโฆษณาได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแลว้และมูลค่าของ
รายไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราค่านายหนา้ อตัราส่วนลดและมูลค่าของ
ส่ือท่ีซ้ือ ดงันั้นระยะเวลาของการรับรู้และการวดัมูลค่าของ
รายไดค้่านายหน้าจึงเป็นความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญัของการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั รวมถึง 
 สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการ

ใหบ้ริการในการขายและซ้ือส่ือ และส่วนลดจากการซ้ือ
ส่ือ รวมทั้ งความแตกต่างของข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในระบบ
รายไดค้่านายหนา้ 

  วิเคราะห์อตัราค่านายหน้าจากการจดัหาส่ือโฆษณาว่า
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละตน้ทุน
จากการขายส่ือ รวมทั้งส่วนลดท่ีไดรั้บจากผูข้ายส่ือ 

 สุ่มตรวจสอบการรับชาํระเงินและเปรียบเทียบกบัจาํนวน
ท่ีไดบ้นัทึกบญัชี 

 สุ่มตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดจากการซ้ือส่ือท่ีได้รับ
ภายหลงัวนัท่ีงบการเงิน 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัและบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้และขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ดงักล่าวขา้งตน้เม่ือไดจ้ดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีขา้พเจา้ตรวจสอบแลว้ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง(ตามความเหมาะสม)เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 

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

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึง  ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้  ประเด็นท่ีท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก  
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี คือ นายธนากร ฝักใฝ่ผล 
 
 

 
 
(นายธนากร ฝักใฝ่ผล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 
บริษัท บัญชีกจิ จํากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ 2561 



หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 129,085,052      97,478,142       86,951,525      56,345,930        
เงินลงทุนชัว่คราว
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 6 31,739,118        30,327,039       31,739,118      30,327,039        
   อ่ืน ๆ 7 323,986,029      382,239,829     262,928,877    311,749,219      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 7 12,001,000        16,000,000       12,001,000      16,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 350,077,955      252,731,951     266,019,448    177,305,200      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,000,000        -                    -                   -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,956,077        10,846,266       6,983,095        4,119,787          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  874,845,231      789,623,227     666,623,063    595,847,175      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 30,000,000        30,000,000       30,000,000      30,000,000        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 10 117,292,202      116,429,268     165,454,840    165,045,481      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 114,633,148      114,958,803     114,633,148    114,958,803      
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 11 90,000               25,000              -                        25,000               
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 46,215,000        46,215,000       46,215,000      46,215,000        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 99,319,226        97,346,306       98,753,015      96,734,539        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,530                 12,529              2,527                12,526               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 6,870,235          9,401,314         3,215,659        5,987,679          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,643,950        12,085,499       -                   -                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 426,066,291      426,473,719     458,274,189    458,979,028      
รวมสินทรัพย์ 1,300,911,522   1,216,096,946  1,124,897,252 1,054,826,203  

1
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 315,053,041      302,446,115     218,043,837    207,386,226      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,950,713          44,348              1,950,714        44,348               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,376,665        27,033,135       17,230,810      13,227,855        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 351,380,419      329,523,598     237,225,361    220,658,429      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 16 13,396,737        14,481,220       13,396,737      14,481,220        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 22,889,447        21,510,767       9,116,328        9,150,439          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 36,286,184        35,991,987       22,513,065      23,631,659        

รวมหนีสิ้น 387,666,603      365,515,585     259,738,426    244,290,088      

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
      ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 94,438,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 94,438,800        94,438,800       94,438,800      94,438,800        

      ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
        หุน้สามญั 54,954,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท -                     54,954,800       -                   54,954,800        
       หุน้สามญั 60,450,262 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 60,450,262        -                    60,450,262      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 193,568,560      193,568,560     193,568,560    193,568,560      
กาํไรสะสม
      จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,000,000        10,000,000       10,000,000      10,000,000        
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 659,439,635      612,514,980     613,198,453    573,777,759      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,440,100)       (22,003,173)      (12,058,449)     (21,765,004)      
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 911,018,357      849,035,167     865,158,826    810,536,115      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,226,562          1,546,194         -                   -                     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 913,244,919      850,581,361     865,158,826    810,536,115      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,300,911,522   1,216,096,946  1,124,897,252 1,054,826,203  

2
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4, 21 323,502,065      226,864,625     91,146,072      90,476,400        
รายไดค่้านายหนา้ 21 157,060,737      138,150,159     101,218,969    81,511,216        
ดอกเบ้ียรับ 21 4,836,726          4,557,340         3,774,293        4,376,405          
รายไดเ้งินปันผล 10, 21 1,332,745          2,909,747         4,410,045        9,908,697          
รายไดค่้าบริหาร 4 1,895,000          1,920,000         34,448,790      33,455,267        
รายไดอ่ื้น 26,807,528        29,177,292       19,296,697      22,890,186        
รวมรายได้ 515,434,801      403,579,163     254,294,866    242,618,171      

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4, 23 280,517,055      194,424,627     86,537,934      85,962,036        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 60,191,482        55,924,907       37,436,737      35,297,702        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 103,762,593      86,850,357       68,908,350      60,886,923        
รวมค่าใช้จ่าย 444,471,130      337,199,891     192,883,021    182,146,661      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 70,963,671        66,379,272       61,411,845      60,471,510        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตาม
        วิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,940,934          1,319,557         -                   -                     
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 72,904,605        67,698,829       61,411,845      60,471,510        

ภาษีเงินได้ 24 (14,854,855)       (12,810,371)      (11,000,191)     (9,858,639)        
กาํไรสําหรับปี 58,049,750        54,888,458       50,411,654      50,612,871        

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 -                     (4,124,772)        -                   (2,324,506)        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                     824,955            -                   464,901             

-                     (3,299,817)        -                   (1,859,605)        
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 7 12,133,194        9,846,770         12,133,194      9,846,770          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (143,482)            (180,370)           -                   -                     
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,426,639)         (1,969,354)        (2,426,639)       (1,969,354)        

9,563,073          7,697,046         9,706,555        7,877,416          
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี 9,563,073          4,397,229         9,706,555        6,017,811          
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 67,612,823        59,285,687       60,118,209      56,630,682        
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 58,101,059        54,641,042       50,411,654      50,612,871        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (51,309)              247,416            -                   -                     
กาํไรสําหรับปี 58,049,750        54,888,458       50,411,654      50,612,871        
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 67,664,132        59,038,271       60,118,209      56,630,682        
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (51,309)              247,416            -                   -                     
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 67,612,823        59,285,687       60,118,209      56,630,682        
กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 25 0.96 0.98 0.83 0.90

3
บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จดัสรรแลว้ ผลต่างที่ยงัไม่เกิด ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออก ส่วนเกิน จากการจาํหน่าย สาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรอง หุ้นทุนซื้อคืน- ขึ้นจากการปรับมูลค่า จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย จดัสรร สาํหรับซื้อหุ้นคืน หุ้นสามญั เงินลงทุนเผือ่ขาย ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 60,000,000      193,568,560 -                10,000,000       598,463,915   79,460,000   (79,460,000)   (29,642,420)       (57,799)          (29,700,219)           832,332,256   1,299,828      833,632,084   

จ่ายเงินปันผล 20 -                   -                -                -                   (54,784,800)    -                -                 -                     -                -                        (54,784,800)   (1,050)           (54,785,850)    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

    กาํไรสาํหรับปี -                   -                -                -                   54,641,042     -                -                 -                     -                -                        54,641,042     247,416         54,888,458     

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น

           ขาดทุนจากการประมาณการตาม   

              หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                -                -                   (3,299,817)      -                -                 -                     -                -                        (3,299,817)     -                (3,299,817)      

           อื่นๆ -                   -                -                -                   -                  -                -                 7,877,416           (180,370)        7,697,046              7,697,046       -                7,697,046       

จาํหน่ายหุ้นทุนสามญัซื้อคืน -                   -                2,108,680      -                   10,340,760     (10,340,760)  10,340,760    -                     -                -                        12,449,440     -                12,449,440     

ยกเลิกหุ้นทุนสามญัซื้อคืน (5,045,200)       -                (2,108,680)     -                   7,153,880       (69,119,240)  69,119,240    -                     -                -                        -                 -                -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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   

จ่ายหุ้นปันผล 20 5,495,462        -                -                -                   -                  -                -                 -                     -                -                        5,495,462       -                5,495,462       

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั -                   -                -                -                   (10,990,960)    -                -                 -                     -                -                        (10,990,960)   (700)              (10,991,660)    

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น 5,495,462        -                -                -                   (10,990,960)    -                -                 -                     -                -                        (5,495,498)     (700)              (5,496,198)      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 10 -                   -                -                -                   (185,444)         -                -                 -                     -                -                        (185,444)        732,377         546,933          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 5,495,462        -                -                -                   (11,176,404)    -                -                 -                     -                -                        (5,680,942)     731,677         (4,949,265)      

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                   -                -                -                   58,101,059     -                -                 -                     -                -                        58,101,059     (51,309)          58,049,750     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                   -                -                -                   -                  -                -                 9,706,555           (143,482)        9,563,073              9,563,073       -                9,563,073       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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   

4

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นกาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุน ผลต่างที่ยงัไม่เกิด

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จากการจาํหน่าย สาํรอง หุน้ทุนซื้อคืน- ขึ้นจากการปรับมลูค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ หุน้ทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สาํหรับซื้อหุน้คืน หุน้สามญั เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 60,000,000      193,568,560  -                10,000,000         562,314,653      79,460,000        (79,460,000)       (29,642,420)         796,240,793      

จ่ายเงินปันผล 20 -                   -                -                -                     (54,784,800)       -                     -                     -                       (54,784,800)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                   -                -                -                     50,612,871        -                     -                     -                       50,612,871        

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

           ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                -                -                     (1,859,605)         -                     -                     -                       (1,859,605)         

           อื่นๆ -                   -                -                -                     -                     -                     -                     7,877,416             7,877,416          

จาํหน่ายหุน้ทุนสามญัซื้อคืน 20 -                   -                2,108,680      -                     10,340,760        (10,340,760)       10,340,760        -                       12,449,440        

ยกเลิกหุน้ทุนสามญัซื้อคืน 20 (5,045,200)       -                (2,108,680)     -                     7,153,880          (69,119,240)       69,119,240        -                       -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 54,954,800      193,568,560  -                10,000,000         573,777,759      -                     -                     (21,765,004)         810,536,115      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 54,954,800      193,568,560  -                10,000,000         573,777,759      -                     -                     (21,765,004)         810,536,115      

จ่ายหุน้ปันผล 20 5,495,462        -                -                -                     -                     -                     -                     -                       5,495,462          

จ่ายเงินปันผล 20 -                   -                -                -                     (10,990,960)       -                     -                     -                       (10,990,960)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                   -                -                -                     50,411,654        -                     -                     -                       50,411,654        

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                -                -                     -                     -                     -                     9,706,555             9,706,555          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 60,450,262      193,568,560  -                10,000,000         613,198,453      -                     -                     (12,058,449)         865,158,826      

5

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 58,049,750        54,888,458       50,411,654      50,612,871        
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 13 7,924,972          6,587,552         7,715,617        6,318,782          
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,999                 9,999                9,999                9,999                 
ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน 3,142,837          -                    3,142,837        -                     
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                     (2,083,109)        -                   (2,125,437)        
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว (2,391,629)         (4,457,894)        (2,666,804)       (4,871,527)        
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (5,041,104)         (5,710,674)        (4,189,396)       (4,968,426)        
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (224,870)            (345,412)           (336,444)          44,640               
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 17 2,214,680          2,349,898         801,889            764,892             
รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี 16 (1,084,483)         (1,084,483)        (1,084,483)       (1,084,483)        
รายไดเ้งินปันผล (1,822,745)         (2,909,747)        (4,410,045)       (9,908,697)        
รายไดด้อกเบ้ีย (4,836,726)         (4,557,340)        (3,774,293)       (4,376,405)        
(กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (862,934)            (1,319,557)        -                   -                     
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 43,555               (64,150)             -                   -                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,854,855        12,810,371       11,000,190      9,858,639          

69,976,157        54,113,912       56,620,721      40,274,848        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
เงินลงทุนชัว่คราวขายไป 142,061,573      127,219,869     112,051,581    127,219,869      
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (80,000,000)       (187,108,738)    (60,000,000)     (140,108,738)    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (105,904,099)     67,774,555       (98,208,232)     67,293,539        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,951,907)       6,437,997         (2,863,308)       1,266,336          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 441,549             (5,221,464)        -                   -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,606,925        34,435,928       10,082,786      601,243             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,343,530          (1,780,494)        4,002,955        (5,348,034)        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ 17 (836,000)            (2,561,600)        (836,000)          -                     
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 28,737,728        93,309,965       20,850,503      91,199,063        
จ่ายภาษีเงินได้ (3,001,953)         (45,198,878)      (8,748,443)       (38,855,720)      
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 25,735,775        48,111,087       12,102,060      52,343,343        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

6

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 11 (200,000)            -                    -                   -                     
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,000,000)       -                    -                   -                     
เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืม 11 280,000             560,000            180,000            395,000             
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (36,428,427)       (51,429,739)      (36,428,427)     (51,429,739)      
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 28,000,000        20,000,000       28,000,000      20,000,000        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 33,355,320        40,180,647       33,355,320      40,180,647        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (10,034,644)       (11,136,798)      (9,734,097)       (10,900,248)      
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 336,649             390,075            336,449            -                     
เงินสดรับจากเงินปันผล 1,822,745          2,909,748         4,410,045        9,908,697          
ดอกเบ้ียรับ 4,354,198          5,291,032         3,879,743        5,110,096          
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 11,485,841        6,764,965         23,999,033      13,264,453        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 20 (5,495,498)         (54,784,800)      (5,495,498)       (54,784,800)      

จาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน -                     12,449,440       -                   12,449,440        
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (700)                   (1,050)               -                   -                     
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (5,496,198)         (42,336,410)      (5,495,498)       (42,335,360)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 31,725,418        12,539,642       30,605,595      23,272,436        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 97,478,142        85,102,746 56,345,930      33,073,494
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินงวด (118,508)            (164,246)           -                   -                     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 129,085,052      97,478,142       86,951,525      56,345,930        

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด
       จาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจจะนาํมา
         ใชเ้พื่อกิจกรรมดาํเนินงานในอนาคต 41,000,000        41,000,000       1,000,000        1,000,000          

7

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 30 กรกฎาคม 2534 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 24.95) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั เก่ียวกบัการรับจา้งผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหนา้จดัหาส่ือ
โฆษณา รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ และรับจา้งบริหารงานบริษทัย่อย และบริษทัในเครือ รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิ 

2.1  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย   บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี รวมทั้งแนวปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั ซ่ึงการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซ่ึงบริษทัและ
บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
ประเมินวา่จะไม่มีผลกกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฎิบติั  

2.4 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายบญัชีและการรายงาน จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

3.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและ          
การร่วมคา้ 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการ
ในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของ
กลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

กลุ่มบริษทัปฎิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มบริษทั สําหรับการซ้ือ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทั
ยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออกรวมถึงส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการ
ควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชี โดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
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 บริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน
และการดาํเนินงาน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมนโยบายดงักล่าว  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ
ดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
การร่วมค้า 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นโดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น  

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ
ดงักล่าว ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทั จะบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 
 

3.2 เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

หน่วยงานในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงเป็นเงินบาท โดยชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ี
หรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูก
พิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง  

3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ี
จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนส่วนการบนัทึก
บญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดง
ในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงินลงทุนท่ีจะถือจน
ครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะ
รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสมจากการตี
ราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่
ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสอง
อยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้
สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่  
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม 
บญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

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

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย  ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพยน์ั้นตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้
ประโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม  
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3.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํ
การประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมี
การดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของ
สินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับสินทรัพยเ์ผือ่ขายคาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น 
จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

3.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

3.11 สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวซ่ึงมีกาํหนด 29 ปี 
 
 
 



15 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

3.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ทาํงานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงิน
สดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี
ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สุทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการ
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนั
น้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

3.13 ประมาณการหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ 
เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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3.14 หุน้ทุนซ้ือคืน  

เม่ือมีการซ้ือคืนหุน้ทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการ
หักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการ
จาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยหกับญัชีหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของ
หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม  
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น  ขาดทุน
สุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 

3.15 รายได ้

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

ค่านายหน้า 

สาํหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ยจาํนวนเงินสุทธิเป็นค่า
นายหนา้ 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
เป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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3.16 ค่าใชจ่้าย  

สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับ
ค่าเช่า 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีทาํสัญญา กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ถา้การปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงในสัญญาข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยเ์ฉพาะ สินทรัพยเ์ฉพาะนั้นถือเป็นสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า โดยสัญญาจะมี
การโอนสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เม่ือสญัญานั้นมอบสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่กลุ่มบริษทั   

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สญัญา หรือ มีการประเมินสญัญาใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดย
ใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสิน
จะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

3.17 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและ
จาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี
ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอ
สาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจาก
ประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั
เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระ
หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูก
ปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.18 กาํไรต่อหุน้  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับหุน้สามญั  คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน  

3.19 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน
ดาํเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้อง 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ี
อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 10  มีดงัน้ี 

ช่ือกจิการหรือบุคคล ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั อิมแพค วดีีโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั  ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิงคอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดราฟทแ์อดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั กมัพชูา ผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
นายชญัญท์พัพ ์เทศะแพทย ์ ไทย กรรมการบริษทัยอ่ย 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

                         รายการ                             นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าบริการ ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัลูกคา้ทัว่ไป 
ตน้ทุนบริการ ราคาตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงกนั 
ขายเงินลงทุน ราคาทุน 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน คิดตามพื้นท่ีท่ีเช่าในอตัราท่ีอา้งอิงอตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ขอ้ตกลงในการจดัการบริหารงาน คิดค่าบริการระหวา่งกนัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายโดยกิจการท่ีลงทุน 
ดอกเบ้ียรับ คิดอตัราดอกเบ้ีย MOR ของ ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
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รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559  2560  2559 
บริษัทย่อย       
รายไดค่้าบริการ -  -  -  25 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ -  -  32,554  31,535 
รายไดค่้าเช่า -  -  3,107  3,107 
รายไดเ้งินปันผล     1,999  6,999 
รายไดอ่ื้น -  -  1,189  1,409 
ตน้ทุนบริการ -  -  15,182  22,494 
บริษัทร่วม       
รายไดเ้งินปันผล -  -  588    490 
การร่วมค้า        
รายไดค่้าบริการ 4,876  5,936  -  6 
รายไดค่้านายหนา้ 385  489  385  489 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 1,800  1,800  1,800  1,800 
รายไดค่้าเช่า 360  285  360  285 
รายไดอ่ื้น 87  82       87  82 
รายไดด้อกเบ้ีย 833  -  -  - 
ตน้ทุนบริการ 716  -  -  - 
บริษัท/บุคคลอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนัอืน่ๆ         
รายไดค่้าบริการ 3,859  1,328  1,915  712 
รายไดค่้านายหนา้ 2,323  1,559  2,323  1,559 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 95  120  95  120 
รายไดค่้าเช่า 625  300  625  300 
ขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 10) 165  -  165  - 
รายไดอ่ื้น 2,539  2,592  112  63 
ตน้ทุนบริการ 14,389  4,411  6,085  1,243 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,418  21,429  16,078  15,011 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัจากออกจากงาน 339  475  196  187 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

4.1 ลกูหน้ีการค้าบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559   2560  2559 
บริษัทย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั - - 27,156 22,489 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 333 101 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 8,128 7,682 770  696 
บริษัทอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั       
บริษทั ดบัเบ้ิลพี มาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 625 183 571 183 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน์ จาํกดั  1,878 - - - 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 1 3 1 3 
รวม 10,632 7,868  28,831  23,472 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - -  -  - 
สุทธิ 10,632  7,868  28,831  23,472 

 
กลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,414 1,417 10,077  9,320 
เกินกาํหนดชาํระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,554 1,397 9,328  8,404 
3 - 6 เดือน 1,763 1,460 9,281  5,578 
6 - 12 เดือน 3,617 2,738 145  170 
มากกวา่ 12  เดือน 1,284     856 -  - 

รวม 10,632 7,868 28,831  23,472 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - -  - 

สุทธิ 10,632 7,868 28,831  23,472 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

4.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

  2560  2559  2560  2559 

บริษัทย่อย      
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 - 
- 

- 
- 

6,856 
33,287 

- 
10,121 

การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  16,498 20,684 16,498 20,684 
บริษัทอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั      
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา)  136 97 136 97 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  14,757 12,727 14,757 12,727 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน์ จาํกดั  8 - 8 - 
รวม  31,399 33,508 71,542 43,629 

 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 โดยจดัตามอายหุน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

             หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559  2560  2559 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 10,975 13,485 15,225 16,383 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,326 5,446 25,107 12,669 
3 - 6 เดือน 9,294 7,773 22,453 7,773 
6 - 12 เดือน 3,804 6,804 8,757 6,804 
มากกวา่ 12  เดือน    - - - - 

รวม 31,399 33,508 71,542 43,629 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 31,399 33,508 71,542 43,629 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

4.3  เงินทดรองจ่ายบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559  2560  2559 
บริษัทย่อย     
บริษทั  ประกิต แอนด ์เอฟซีบี จาํกดั (พม่า)   -  -  -  2,486 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (พม่า) -  -  2,903  3,763 
บริษัทหรือบุคคลอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั        
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 2,314  2,545  -  - 
นายชญัญท์พัพ ์เทศะแพทย ์ 165  -  165  - 
รวม 2,479 2,545 3,068 6,249 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - (2,486) 
สุทธิ 2,479 2,545 3,068 3,763 

 
4.4 เจ้าหน้ีการค้าบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 

บริษัทย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  -  -  18,674  30,067 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  -  -  342  843 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง (พม่า) จาํกดั -  -  10,226  79 
บริษัทอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน์ จาํกดั 6,314  2,575 1,313  152 
รวม 6,314  2,575 30,555  31,141 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 
4.5 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั 

  หน่วย : พนับาท
  
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราดอกเบีย้  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  2560  2559  2560  2559 

การร่วมค้า     
  บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์   
     พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 7.375  10,000 - - - 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ 
   ที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ 

 
10,000 - - - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท

  
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัท่ี
เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

   2560  2559  2560  2559 

การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  - - - 
เพิ่มข้ึน   15,000  - - - 
ลดลง   (5,000)  - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   10,000 - - - 

 
4.6  เจ้าหน้ีเรียกเกบ็เงินแทนบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั     

                 หน่วย : พนับาท  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559  2560  2559 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (กมัพชูา) จาํกดั 57,837  46,670  29,441  21,646 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 
4.7   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 จาํนาํเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารของกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 58.50 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 และเดือนธนัวาคม 2560 
ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 40,000 บาท และ 113,200 บาท ตามลาํดบั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2562 และเดือน
ธนัวาคม 2562 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 5,700 บาท ตามลาํดบั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2560 อตัรา
เช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท 

บริษทัร่วมคา้แห่งหน่ึงทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2562 อตัราเช่าเดือน
ละ 30,000 บาท 

บริษทัไดท้าํสญัญาใหบ้ริการบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย 2 แห่ง ระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 อตัราค่าบริการเดือนละ 
2,289,055  บาท บวก อตัราร้อยละ 1 ของตน้ทุนส่ือโฆษณาสาํหรับบริษทัยอ่ยแห่งแรก และ 32,000 บาท สาํหรับบริษทัยอ่ยแห่งท่ีสอง 
และไดท้าํสญัญาบริหารจดัการกบับริษทัร่วมคา้ 1 แห่ง ระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 อตัราค่าบริการเดือนละ 150,000 
บาท 

 
5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
เงินสดในมือ 9,474 1,115 45 45 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,894 13,824 1,607 947 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 116,717 82,539 85,300 55,354 
รวม 129,085 97,478 86,952 56,346 
 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

ในปี 2548 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จาํกดั เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย บริษทัไดส่้งมอบเงินลงทุนเร่ิมตน้แก่บริษทัหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
และไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนแบบ Privileged Select – IPO โดยเป็นการลงทุนในกองทุนผสมยดืหยุน่เนน้การลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานดี และตราสารหน้ีใดๆ ทั้ งน้ีนโยบายการลงทุนและ
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญามอบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ            

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559 

หน่วยลงทุน 20,000 20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 11,739 10,327 
รวม 31,739 30,327 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ            

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,884 1,271 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี   

หุน้กู ้ 16,268 14,205 
            พนัธบตัร 5,987 6,981 
            ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - - 
            กองทุนเปิด 7,493 6,556 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน   

สินทรัพยอ่ื์น 118 1,324 
หน้ีสินอ่ืน (11) (10) 

รวม 31,739 30,327 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 
7. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 

เงนิลงทุนช่ัวคราว – อืน่ๆ 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559  2560  2559 
หลกัทรัพย์เพือ่ค้า    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 3,929 4,935 3,929 4,935 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 1,254 830 1,254 830 
รวม 5,183 5,765 5,183 5,765 

หน่วยลงทุน 316,249 373,706 255,769 303,543 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 2,554 2,769 1,977 2,441 
รวม 318,803 376,475 257,746 305,984 

สุทธิ 323,986 382,240 262,929  311,749 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559   2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี 382,240 318,752 311,749 295,590 
ซ้ือเงินลงทุน 80,000 187,109 60,000 140,109 
จาํหน่ายเงินลงทุน (142,062) (127,220) (112,051) (127,220) 
รวม 320,178 378,641 259,698 308,479 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 3,808 3,599 3,231 3,270 
สุทธิ 323,986 382,240 262,929 311,749 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

หลกัทรัพยเ์ผือ่
ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน
ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  57,001  4,866  61,867 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
(737) 

  
(737) 

 -  57,001  4,129  61,130 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (12,001)  -  (12,001) 
รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  45,000  4,129  49,129 
ตราสารทุน-ราคาทุน 79,841  -  -  79,841 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
     ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(14,337) 

  
- 

  
- 

  
(14,337) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 65,504  -  -  65,504 

สุทธิ 65,504  45,000  4,129  114,633 

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  

หลกัทรัพยเ์ผือ่
ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุน
ทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  73,001  5,000  78,001 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
26 

  
26 

 -  73,001  5,026  78,027 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (16,000)  -  (16,000) 
รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  57,001  5,026  62,027 
ตราสารทุน-ราคาทุน 80,138  -  -  80,138 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
      ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 
(27,206) 

  
- 

  
- 

  
(27,206) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 52,932  -  -  52,932 

สุทธิ 52,932  57,001  5,026  114,959 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559   2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี 130,959 138,419 130,959 138,419 
ซ้ือเงินลงทุน 
ไถ่ถอนเงินลงทุน 

36,428 
(28,000) 

47,178 
(20,000) 

36,428 
(28,000) 

47,178 
(20,000) 

จาํหน่ายเงินลงทุน  (21,743) (44,511) (21,743) (44,511) 
รวมราคาทุน 
ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทตราสารทุน 

117,644 
(3,143) 

121,086 
- 

117,644 
(3,143) 

121,086 
- 

 กาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
 ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 12,133 9,873 12,133 9,873 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 126,634 130,959 126,634 130,959 
หัก ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (12,001) (16,000) (12,001) (16,000) 
สุทธิ 114,633 114,959 114,633 114,959 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน บริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและได ้
แสดงรายการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับตราสารทุนท่ีโอนเปล่ียนจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนทัว่ไป กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการโอนเปล่ียน
ประเภทตราสารทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

ระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดชาํระตราสารหน้ีประเภทหลกัทรัพยท่ี์ถือจนครบกาํหนดมีดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
      หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ระยะเวลาครบกาํหนดชําระ   ราคาทุน    มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน   มูลค่ายติุธรรม 
   
ไม่เกิน 1 ปี   12,001  12,001  12,001  12,001 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  32,000  32,000  32,000  32,000 
เกินกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน  10 ปี  13,000  13,000  13,000  13,000 
รวม  57,001  57,001  57,001  57,001 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559     

      หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ระยะเวลาครบกาํหนดชําระ   ราคาทุน    มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน   มูลค่ายติุธรรม 
   
ไม่เกิน 1 ปี   16,000  16,000  16,000  16,000 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  32,001  32,001  32,001  32,001 
เกินกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน  10 ปี  25,000  25,000  25,000  25,000 
รวม  73,001  73,001  73,001  73,001 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในสลากออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 2 ลา้นบาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.93 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนภายในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สลากออมทรัพย์
ดงักล่าวติดภาระคํ้าประกนัผลงานทั้งจาํนวน 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559   2560  2559 
ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,632 7,868  28,831  23,472 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 46,141 17,413  15,595  6,814 
ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา       
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 31,399 33,508  71,542  43,629 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 198,805 98,027  107,116  51,349 
ลูกหนีอ้ืน่     
ลูกหน้ีเรียกเกบ็เงินแทน 16,761 29,043 8,707 15,237 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิ 2,314 2,545 2,903 3,763 
เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา 30,425 29,269 24,733 14,106 
รายไดค้า้งรับ 8,385 12,714 5,849 5,665 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน ๆ  127 60 57 45 
อ่ืนๆ 5,089 22,285 686 13,225 
สุทธิ 350,078 252,732 266,019 177,305 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืนซ่ึงวเิคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี  

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559   2560  2559 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  23,492  7,648  10,548  1,711 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  20,540  6,983  4,089  3,325 
3 - 6 เดือน  1,211  2,518  826  1,524 
6 - 12 เดือน  790  143  24  133 
มากกวา่ 12  เดือน  4,462  3,844  2,150  2,163 
รวม  50,495  21,136  17,637  8,856 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (4,354)  (3,723)  (2,042)  (2,042) 

สุทธิ  46,141  17,413  15,595  6,814 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน ซ่ึงวเิคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี 
  

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559   2560  2559 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   95,170  52,512  46,604  17,482 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน                         91,174  30,320  52,863  20,011 
3 - 6 เดือน  6,680  4,156  1,884  2,817 
6 - 12 เดือน  1,161  6,016  1,154  6,015 
มากกวา่ 12  เดือน  15,483  15,886  8,258  8,671 

รวม  209,668  108,890  110,763  54,996 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (10,863)  (10,863)  (3,647)  (3,647) 
สุทธิ  198,805  98,027  107,116  51,349 

 
9. เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 

      หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม/ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

เงินฝากประจาํ – หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี   30,000  1.85%  30,000  1.70% 
สุทธิ  30,000    30,000   

 

10. เงนิลงทุนในการร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560             หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

บริษทั 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 
วธีิราคาทุน 

วธีิส่วนได้
เสีย 

 เงินปันผล
รับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.00 1,421 952  588 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41 150,375 93,607 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00 16,800 22,733  - 

            117,292  588 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 

    
     หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559             หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

บริษทั 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) วธีิราคาทุน 

วธีิส่วนได้
เสีย  

เงินปันผล   
รับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.00 1,421 2,171  490 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41 150,375 93,272 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.00 16,800 20,986  - 

            116,429  490 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ 2560  2559 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,249 15,260 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (165) -  
ชาํระทุนจดทะเบียนเพิ่ม  575 -  
รวม  13,659 15,260 
หกั  ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  (2,011) 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย   13,659 13,249 

 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 บริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียท่ีมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั(จดทะเบียนในประเทศพม่า) จาํนวน 
10 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีทุนชาํระแลว้ร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 0.16 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ลดลง
จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 70 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 0.73 ลา้นบาท  และกาํไรสะสมลดลงเป็นจาํนวน 
0.18 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (พม่า) เรียกชาํระทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ 50 หุน้ ราคาตาม
มูลค่าหุน้ละ 500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 0.57 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 



34 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

* บริษทัไม่ไดน้าํงบการเงินของบริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี (พม่า) จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มารวมในงบการเงิน 
   รวมของบริษทั เน่ืองจากหยดุดาํเนินกิจการและปัจจุบนัไดด้าํเนินการเลิกกิจการแลว้ 

งบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ  2559 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  
 

ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ีมีดงัน้ี 

     หน่วย : พนับาท 
 บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
 บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ 

แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
 บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 

62 จาํกดั 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
รวมสินทรัพย ์ 1,976  3,485  93,855  78,534  431,388  430,515 
รวมหน้ีสิน 5  25  69,729  58,566  2,959  3,034 
รวมรายได ้ 9  23  193,100  149,879  1,495  873 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (288)  (135)  4,158  3,575  948  (327) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (141)  (66)  1,746  1,501  336  (116) 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 966  1,695  10,133  8,387  151,707  151,371 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559             หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ     
 

บริษทั 
  ประเภท 

   กิจการ 
 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท/US$) 
 สดัส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
 เงินลงทุนตามวธีิ 

ราคาทุน 
  

เงินปันผลรับ 
      2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัย่อย                 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  99.99  99.99  9,999  9,999  -  4,999 
บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี (พม่า)  จาํกดั* 

  
โฆษณา 

  
88,084 US$ 

  
- 

  
90.00 

  
- 

  
2,011 

  
- 

  
- 

บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี (กมัพชูา)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
25,000 US$ 

  
80.00 

  
80.00 

  
    507 

  
507 

  
- 

  
- 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว   
 เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
99.965 

  
99.965 

  
  1,999 

  
1,999 

  
1,999 

  
1,999 

บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 
(พม่า) 

 โฆษณา  50,000 US$ 
25,000 US$ 

 70.00 
- 

 - 
90.00 

   1,154 
- 

  
744 

 - 
 

  
- 

บริษทัร่วม           13,659  15,260     
บริษทั  ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์  
 (ประเทศไทย)  จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
49.00 

  
49.00 

  
   1,421 

  
1,421 

  
588 

  
490 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.41  35.41  150,375  150,375     -       -   
รวม          165,455  167,056  2,587  7,488 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน          -  (2,011)     -       -   

รวมเงนิลงทุน          165,455 165,045  2,587  7,488 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 

11. เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท  

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 255 815 205 600 
บวก ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี  200 - - - 
 รวม  455 815 205 600 
หัก รับคืนระหวา่งปี (280) (560) (180) (395) 
ยอดคงเหลือปลายปี 175 255 25 205 
 หัก เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะครบกาํหนดในหน่ึงปี  (85) (230) (25) (180) 
สุทธิ 90 25 - 25 

 
บริษทัไดใ้หพ้นกังานกูย้มืเงินตามระเบียบของบริษทัเพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานบริษทัโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เงินใหกู้ย้มืส่วนท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแสดงอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดินใหเ้ช่า มีราคาทุน 46.22 ลา้นบาท (2559: 46.22 ลา้นบาท) โดย
มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวประมาณ 125.32 ลา้นบาท (2559: 125.32 ลา้นบาท) 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

  

13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์                 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม 

  ที่ดิน  

อาคาร  สิ่งปลกู
สร้างและส่วน
ปรับปรุง  

 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน  

 
ส่วนปรับปรุง
ทรัพยส์ินเช่า  

 
เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน  

 
เครื่องใช้
สาํนกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  

 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  

 
 

รวม 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  54,811  89,523  2,699  449  11,564  14,835  22,607  3,868  200,356 
เพิ่มขึ้น  -  5,509  -  -  5,110  3,089  1,297  5,313  20,318 
จาํหน่าย  -  -  -  (142)  (456)     (844)  (3,559)  (9,181)  (14,182) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  54,811  95,032  2,699  307  16,218  17,080  20,345  -  206,492 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  -  6,141  2,594  1,300  -  10,035 
จาํหน่าย  -  -  -  (252)  (8)  (867)  (5,500)  -  (6,627) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  54,811  95,032  2,699  55  22,351  18,807  16,145  -  209,900 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  -  62,818  1,721  232  10,674  13,164  18,889  -  107,498 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  4,042  89  63  437  970  986  -  6,587 
จาํหน่าย  -  -  -  (135)  (445)  (802)  (3,558)  -  (4,940) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  -  66,860  1,810  160  10,666  13,332  16,317  -  109,145 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  4,086  90  11  1,605  1,228  905  -  7,925 
จาํหน่าย  -  -  -  (140)  (3)  (847)  (5,499)  -  (6,489) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  -  70,946  1,900  31  12,268  13,713  11,723  -  110,581 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  54,811  28,172  889  147  5,552  3,748  4,028  -  97,347 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  54,811  24,086  799  24  10,083  5,094  4,422  -  99,319 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ที่ดิน  

อาคาร  สิ่งปลกู
สร้างและส่วน
ปรับปรุง 

 
 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน 

 เครื่องตกแต่ง
สาํนกังาน  

เครื่องใช้
สาํนกังาน  

 
ยานพาหนะ 

  
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  54,811  89,523  2,699  11,247  11,714  17,320    3,868  191,182 
เพิ่มขึ้น  -  5,509  -  5,055  2,907  1,297  5,313  20,081 
จาํหน่าย  -  -  -  (381)  (761)  -  (9,181)  (10,323) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559   54,811  95,032  2,699  15,921  13,860  18,617  -  200,940 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  6,127  2,307  1,300  5,841  15,575 
จาํหน่าย  -  -  -  -  (476)  (5,500)  (5,841)  (11,817) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  54,811  95,032  2,699  22,048  15,691  14,417  -  204,698 

ค่าเสื่อมราคาสะสม               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559                -  62,818  1,721  10,441  10,402  13,603  -  98,985 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                 -  4,042  89  403  798  986  -  6,318 
จาํหน่าย                 -  -  -  (372)  (726)  -  -  (1,098) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                 -  66,860  1,810  10,472  10,474  14,589  -  104,205 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                 -  4,086  90  1,572  1,064  905  -  7,717 
จาํหน่าย                 -  -  -  -  (477)  (5,500)  -  (5,977) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560                -  70,946  1,900  12,044  11,061  9,994  -  105,945 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  54,811  28,172  889  5,449  3,386  4,028  -  96,735 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  54,811  24,086  799  10,004  4,630  4,423  -  98,753 

  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน  จาํนวน 78.73 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

14. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
    หน่วย : พนับาท 

ประกอบดว้ย     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,256  11,181  5,466  7,673 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,386)  (1,779)  (2,250)  (1,685) 
สุทธิ  6,870  9,402  3,216  5,988 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

1 มกราคม 
2560 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  1,035  -  -  - 1,035 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402  (402)  -  - - 
เงินลงทุนอ่ืน -  628  -  - 628 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  5,441  -  (2,426)  - 3,015 
ประมาณการหน้ีสิน 4,303  275  -  - 4,578 
รวม 11,181  501  (2,426)  - 9,256 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  1,779  607  -  - 2,386 
รวม 1,779  607  -  - 2,386 
สุทธิ 9,402  (106)  (2,426)  - 6,870 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 
  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

1 มกราคม 
2559 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2559 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  1,035  -  -  - 1,035 
ลูกหน้ีอ่ืน 425  (425)  -  - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402  -  -  - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  7,410  -  (1,969)  - 5,441 
ประมาณการหน้ีสิน 3,520  (42)  825  - 4,303 
รวม 12,792  (467)  (1,144)  - 11,181 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  802  977  -  - 1,779 
รวม 802  977  -  - 1,779 
สุทธิ 11,990  (1,444)  (1,144)  - 9,402 

 
  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

1 มกราคม 
2560 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402  (402)  -  - - 
เงินลงทุนอ่ืน -  628  -  - 628 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  5,440  -  (2,426)  - 3,014 
ประมาณการหน้ีสิน 1,831  (7)  -  - 1,824 
รวม 7,673  219  (2,426)  - 5,466 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  1,685  565  -  - 2,250 
รวม 1,685  565  -  - 2,250 

สุทธิ 5,988  (346)  (2,426)  - 3,216 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

  
   

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

1 มกราคม 
2559 

 บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  รับรู้โดยตรง 
เขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
31 ธนัวาคม 

2559 
 กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีอ่ืน 425  (425)  -  - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 402  -  -  - 402 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  7,409  -  (1,969)  - 5,440 
ประมาณการหน้ีสิน 1,213  153  465  - 1,831 
รวม 9,449  (272)  (1,504)  - 7,673 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  773  912  -  - 1,685 
รวม 773  912  -  - 1,685 
สุทธิ 8,676  (1,184)  (1,504)  - 5,988 

 
15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
                                 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559   2560  2559 

เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 6,314 2,575 30,555 31,141 
     บริษทัอ่ืน 48,257 28,688 8,475 5,480 
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - 
     บริษทัอ่ืน 152,388 146,914 113,559 100,961 
รวม 206,959 178,177 152,589 137,582 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

                                 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2560  2559   2560  2559 

เจ้าหนีอ้ืน่     
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,837 46,670 29,441 21,646 
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน-กิจการอ่ืน - 1,839 - 1,839 
เงินทดรองรับ จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 575 - 
เงินมดัจาํรับ 26,309 51,939 21,117 31,880 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     13,292 10,649 3,821 3,928 
อ่ืนๆ 10,656 13,172 10,501 10,511 
รวม 108,094 124,269 65,455 69,804 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 315,053 302,446 218,044 207,386 

 
16. สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 การเคล่ือนไหวของสิทธิการเช่ารอตดับญัชี  มีดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิรวม และ                   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
  2560  2559 

ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 14,481 15,566 
รับรู้เป็นรายไดแ้ลว้ (1,084) (1,084) 
สุทธิ  13,397 14,482 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชีไดแ้ก่ ค่าสิทธิการเช่าท่ีไดรั้บจากการนาํท่ีดินของบริษทัแปลงหน่ึงใหบ้ริษทัแห่งหน่ึงเช่ามีกาํหนดระยะเวลา  
29  ปี  โดยไดท้าํสัญญาเช่าในลกัษณะสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว  ซ่ึงนอกจากค่าสิทธิการเช่า ดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บค่า
เช่ารายปีจากการใหเ้ช่าสินทรัพยด์งักล่าวดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
ปีการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี 
2554 – 2558 363 
2559 – 2563 399 
2564 – 2568 439 
2569 – 2572 483 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 1 มกราคม 21,511  17,598  9,151  6,061 
กาํไรจากประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

-  
 

4,125  - 
 

2,325 
ตน้ทุนบริการ 1,590  1,724  524  510 
ดอกเบ้ียตามภาระผกูพนั 624  626  277  255 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (836)  (2,562)  (836)          - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 31 ธนัวาคม 22,889  21,511    9,116  9,151 

 
ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี 
  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.87  2.87  2.87  2.87 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0-34  0-34  0-34  0-34 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.39  4.39  4.39  4.39 
อตัรามรณะ 100.0**  100.0**  100.0**   100.0** 

อตัราการทุพพลภาพ 10.0**  10.0**  10.0**  10.0** 

  **  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย  2551 (ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 ไม่เป็นสาระสาํคญั) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน
เงินดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์  - 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 22,281  23,851  8,842  9,594 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 24,063  22,077  9,678  8,761 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 21,955  24,199  8,705  9,740 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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18. ทุนเรือนหุ้น 
  

     หน่วย : พนัหุน้/พนับาท 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2560  2559 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)   
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    94,439  94,439  99,484  99,484 
ลดทุนทุนเรือนหุน้ 1  -          -         (5,045)         (5,045) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1  94,439  94,439  94,439  94,439 

         
          

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    54,955  54,955  60,000  60,000 
ลดทุนเรือนหุน้ 
เพิ่มทุนเรือนหุน้(หุน้ปันผล) 

1  - 
  5,495 

 - 
  5,495 

 (5,045) 
- 

 (5,045) 
- 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1 60,450  60,450  54,955  54,955 

 
19. ส่วนเกนิทุนและสํารอง 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
สํารองหุ้นทุนซ้ือคนื   
 
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนคือจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีถือโดยบริษทั  สาํรองหุน้ทุนซ้ือ
คืนน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวม ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 

20. เงนิปันผล 

บริษัท 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 31 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปัน
ผลและหุน้ปันผล รวมเป็นเงิน 10.99 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5.495 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 5.49 ลา้นบาท และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวม
มูลค่า 5.49 ลา้นบาท และบริษทัจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม  2560 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 54.78 ลา้นบาท และบริษทัจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2559 

บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลแก่ผูล้งทุนต่างประเทศท่ีตอ้งหา้มการรับเงินปันผลเพราะไม่ไดล้งทุนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

บริษัทย่อย 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560  ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท  

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาทและ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

21. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ี
ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่ายงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี
ดงัน้ี 

 ส่วนงาน 1 รับจา้งผลิตงานโฆษณา 
 ส่วนงาน 2 นายหนา้จดัหาส่ือโฆษณา 
 ส่วนงาน 3 ลงทุนในธุรกิจ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลตามเขตภูมิศาสตร์โดยจาํแนกตามรายไดแ้ละสินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดน้าํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
รายได ้  324  229  157  138  14  18  495  385 
กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  43  35  97  82  14  18  154  135 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              24  20 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (105)  (87) 

กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้              73  68 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 
 

 
รายไดค่้าบริการ 

 รายไดค่้า
นายหนา้  

รายไดจ้ากการ
ลงทุน 

 
รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน  54  33  250  153  630  690  934  876 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  367  340 

รวมสินทรัพย์  54  33  250  153  630  690  1,301  1,216 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2560  2559  2560     2559   2560    2559 
รายไดค่้านายหนา้ ค่าบริการอ่ืนและเงินลงทุน  483  370  12  15  495  385 

กาํไรจากการดาํเนินงานส่วนงาน  154  132  -  3  154  135 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน   1,270  1,183  31  33  1,301  1,216 

 
22. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มบริษทั  และพนกังานของบริษทั ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  
โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี บริหาร
โดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน  
5.22 ลา้นบาท และ  4.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 150,122  137,475 61,743  61,258 

ตน้ทุนบริการ 280,517  194,425 86,538  85,962 

ค่าเส่ือมราคา 7,925  6,588 7,716  6,319 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 
24. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 14,750  11,366  10,655  8,675 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 105  1,444  345  1,184 
รวม 14,855  12,810  11,000  9,859 

 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี  
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย 12,133  (2,426)  9,707  9,846  (1,969)  7,877 
ประมาณการหน้ีสิน -  -  -  (4,125)  825  (3,300) 
รวม 12,133  (2,426)  9,707  5,721  (1,144)  4,577 

 
 

 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2560  2559 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี  
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย)
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย 12,133  (2,426)  9,707  9,846  (1,969)  7,877 
ประมาณการหน้ีสิน -  -  -  (2,325)  465  (1,860) 
รวม 12,133  (2,426)  9,707  7,521  (1,504)  6,017 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นดงัน้ี 
 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) จาํนวนเงิน  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  72,905   67,699 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 14,581  20 13,540 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  544   1,052 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม  (2,698)   (4,254) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ  2,324   1,028 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  14,751   11,366 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  104   1,444 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 20 14,855  19 12,810 

 
 หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) จาํนวนเงิน  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  61,412   60,472 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 12,282  20 12,094 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม  (2,594)   (3,678) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ  967   259 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  10,655   8,675 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  345   1,184 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 18 11,000  16 9,859 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

25. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญับริษทัใหญ่และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  58,101 54,641 50,412 50,613 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  54,955 60,000 54,955 60,000 
หกั ยกเลิกหุน้สามญัซ้ือคืน  - (5,045) - (5,045) 

บวก จาํหน่ายหุน้สามญัซ้ือคืนถ่วงนํ้าหนกั  5,495 961 5,495 961 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งปี 60,450 55,916 60,450 55,916 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 0.96 0.98 0.83 0.90 

 
26. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อ
การเกง็กาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความ
เส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การ
ควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุม
ความเส่ียง 

การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน
เบิกเกินบญัชี และกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
    ภายใน 1  มากกว่า    มากกว่า  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
     ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  116,717  12,368 129,085 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  355,725 355,725 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 12,001  -  -  -  - 12,001 0.93-4.40 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  350,078 350,078  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000  -  -  -  - 10,000 

 
7.375 

เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,129  32,000  13,000  -  65,504 114,633  3.00-4.75 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  90 90  - 
หนีสิ้นทางการเงิน              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  315,053 315,053  - 

 



51 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

  

          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
      มากกว่า    มากกว่า  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
    ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  85,300  1,652  86,952  0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  294,668 294,668  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ               
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 12,001  -  -  -  - 12,001  0.93-4.40 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  266,019 266,019   
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.85 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,129  32,000  13,000  -  65,504 114,633  3.00-4.75 
หนีสิ้นทางการเงิน             - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  218,044 218,044  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
    ภายใน 1  มากกว่า    มากกว่า  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
     ปี  1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
      เทียบเท่าเงินสด -  -  -  82,539  14,939 97,478 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  412,567 412,567 - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16,000  -  -  -  - 16,000 4.33-5.80 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  252,732 252,732  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
       ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.70 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  49,027  13,000  -  52,931 114,958  0.93-6.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  25 25  - 
             
หนีสิ้นทางการเงิน              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  302,446 302,446  - 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

          หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 

 
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
      มากกว่า    มากกว่า  ปรับข้ึนลง  ไม่มีอตัรา    ร้อยละ  
    ภายใน 1 ปี   1-5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม   (ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการ              
       เทียบเท่าเงินสด -  -  -  55,354  992  56,346  0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  342,076 342,076  - 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบ               
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16,000  -  -  -  - 16,000  4.33-5.80 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  177,305 177,305  - 
เงินฝากธนาคารท่ีติด             
      ภาระคํ้าประกนั 30,000  -  -  -  - 30,000  1.70 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  49,027  13,000  -  52,931 114,958  0.93-6.20 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน -  -  -  -  25 25  - 
หนีสิ้นทางการเงิน              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  207,386 207,386  - 

 
ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
   หน่วย:พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560  2559 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,418 12,852 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,460 19,098 - - 
อุปกรณ์ 233 384 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน (21,367) (25,272) - - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง       8,744 7,062 - - 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั 
ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็
ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อ
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียว 

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

ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต
ได)้ 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 
  ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  31,739  -  31,739 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  318,803  -  318,803 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ  
 ตอ้งการของตลาด) 

  
5,183 

  
- 

  
- 

  
5,183 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
65,504 

  
4,129 

  
- 

  
69,633 

รวมสินทรัพย์  70,687  354,671  -  425,358 

 

        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  31,739   -  31,739 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  257,746  -  257,746 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ 

ตอ้งการของตลาด) 
  

5,183 
  

- 
  

- 
  

5,183 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
65,504 

  
4,129 

  
- 

  
69,633 

รวมสินทรัพย์  70,687  293,614  -  364,301 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 
  ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  30,327  -  30,327 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  376,475  -  376,475 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ  
 ตอ้งการของตลาด) 

  
5,765 

  
- 

  
- 

  
5,765 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
52,932 

  
5,026 

  
- 

  
57,958 

รวมสินทรัพย์  58,697  411,828  -  470,525 

 
        หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  30,327  -  30,327 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  305,984  -  305,984 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ 

ตอ้งการของตลาด) 
  

5,765 
  

- 
  

- 
  

5,765 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
52,932 

  
5,026 

  
- 

  
57,958 

รวมสินทรัพย์  58,697  341,337  -  400,034 

  วิธีการวดัมลูค่ายติุธรรมของข้อมลูระดับ 2 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาต่อหน่วยซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนท่ีเผยแพร่โดยผูจ้ดัการ

กองทุน 

27. การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ  2559 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.43  : 1 และ   0.43 : 1 ตามลาํดบั และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็น  0.30 : 1 และ  0.30 : 1 ตามลาํดบั 
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บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

28. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นท่ีอ่ืน ดงัน้ี 

บริษทั และบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่ง เป็นจาํนวน 41 ลา้นบาท โดยจาํนองท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของ
บริษทั และจาํนาํเงินฝากของบริษทั และของกรรมการบริษทัยอ่ยเป็นหลกัประกนั และมีกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยร่วมคํ้า
ประกนัดว้ย 

บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทัจาํนวนเงิน 500,000  บาท เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง  

29. ข้อมูลอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ  2559 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ในงบการเงินรวม คิดเป็น 15.07  บาทต่อหุน้และ 15.45 บาท ต่อหุน้
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 14.31 บาทต่อหุน้และ 14.75 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั  

30. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

 


