
 
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน)  

และบริษทัย่อย 
งบการเงินระหวา่งกาล  

และรายงานการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



 
 
 
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562    
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่า จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี
สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 
เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมทั้งหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข ตาม
รายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ของบริษทั  ประกิต โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั  ประกิต โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
(มหาชน)  ตามลาํดบั รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน
ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวนัท่ี            
12 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 
(พรชยั กิตติปัญญางาม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778   
บริษัท บัญชีกิจ จาํกัด  
กรุงเทพมหานคร  
12 พฤศจิกายน 2562  
 



หน่วย : บาท

สอบทานแล้ว/ สอบทานแล้ว/
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพย์ หมายเหตุ  30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561  30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 176,377,917 136,048,545 104,016,544 57,143,863
เงินลงทุนชัว่คราว
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 5 35,307,997 32,263,638 35,307,997 32,263,638
   อื่น ๆ 6 223,644,107 238,066,970 195,573,424 230,246,064
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 10 25,000,000 15,000,000 25,000,000 15,000,000
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 7 335,881,454 364,922,279 284,514,090 309,934,986
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.5 36,000,000 42,000,000 10,000,000 20,000,000
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13,035,571 14,553,130 6,068,337 7,169,321
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  845,247,046 842,854,562       660,480,392 671,757,872       

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 9 117,604,665 117,770,347 164,947,481 165,454,840
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10 117,634,856 122,083,510 117,634,856 122,083,510
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 45,000 125,000 -                     -                      
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 46,215,000 46,215,000 46,215,000 46,215,000
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 102,018,980 104,669,338 100,676,858 103,314,083
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 7 4 4
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,822,588 13,060,990 8,700,210 7,257,964
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 8,673,313 11,840,567 95,400               -                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 437,014,409 445,764,759       468,269,809 474,325,401       
รวมสินทรัพย์ 1,282,261,455 1,288,619,321    1,128,750,201 1,146,083,273   

1
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

สอบทานแล้ว/ สอบทานแล้ว/
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561  30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 12 307,374,311 265,184,026 227,112,549 199,272,318
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 266,293 9,174,861 -                     9,174,861

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 30,244,365 37,782,940 17,632,209 20,362,469

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 337,884,969 312,141,827       244,744,758 228,809,648       

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 11,066,808 12,312,254 11,066,808 12,312,254
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 42,014,199 41,632,538 17,457,048 18,941,927

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 540,000 540,000 540,000             540,000              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 53,621,007 54,484,792         29,063,856 31,794,181         
รวมหนีสิ้น 391,505,976 366,626,619       273,808,614 260,603,829       

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

      ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       หุน้สามญั 60,450,262 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 60,450,262        60,450,262         60,450,262        60,450,262         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 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 653,377,875 675,648,100 618,799,148 641,156,746
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (27,876,383)       (20,389,579)        (27,876,383)       (19,696,124)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 889,520,314 919,277,343       854,941,587 885,479,444       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,235,165 2,715,359 -                     -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 890,755,479 921,992,702       854,941,587 885,479,444       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,282,261,455 1,288,619,321    1,128,750,201 1,146,083,273   

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 14 45,237,219 72,566,397 4,778,962 23,089,293
รายไดค่้านายหนา้ 14 35,299,038 52,439,409 24,408,156 36,970,745
ดอกเบ้ียรับ 1,305,132 1,407,149 977,462 965,915
รายไดเ้งินปันผล 1,226,890 1,208,725 2,361,417 1,208,725
รายไดค่้าบริหาร 465,000 465,000 1,021,000 8,463,754
รายไดอ้ื่น 12,117,778 4,247,475 10,194,393 3,532,020
รวมรายได้ 95,651,057        132,334,155       43,741,390 74,230,452         
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 36,687,783 62,681,486 4,464,395 21,033,371
ค่าใชจ่้ายในการขาย 18,288,514 15,836,012 10,622,512 9,462,827
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,692,053 28,506,241 15,990,639 17,895,981
รวมค่าใช้จ่าย 81,668,350        107,023,739       31,077,546 48,392,179         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13,982,707 25,310,416         12,663,844 25,838,273         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
        วิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (928,745)            1,861,619 -                     -                      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 13,053,962        27,172,035         12,663,844 25,838,273         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,189,879)         (5,263,487)          (723,622)            (5,009,404)         
กําไรสําหรับงวด 11,864,083 21,908,548         11,940,222 20,828,869         
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (14,082,305)       6,762,531           (14,082,305)       6,762,531           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 963,739 (284,186)             -                     -                      
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,816,461          (1,352,506)          2,816,461          (1,352,506)         
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (10,302,105)       5,125,839           (11,265,844)       5,410,025           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,561,978          27,034,387         674,378             26,238,894         
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 11,798,666 21,505,950 11,940,222 20,828,869
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,417 402,598 -                     -                      
กําไรสําหรับงวด 11,864,083        21,908,548         11,940,222        20,828,869         
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 1,496,561 26,631,789 674,378 26,238,894
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,417 402,598 -                     -                      
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,561,978          27,034,387         674,378             26,238,894         
กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 16 0.20 0.36 0.20 0.34

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 14 138,803,363      194,957,186       17,518,753 60,984,656         
รายไดค่้านายหนา้ 14 110,434,497      133,029,039       77,563,977 95,883,068         
ดอกเบ้ียรับ 3,774,194          3,567,127           3,075,551 2,689,438           
รายไดเ้งินปันผล 3,037,995          2,656,661           11,171,471 9,655,611           
รายไดค่้าบริหาร 1,395,000          1,395,000           4,528,720 24,447,973         
รายไดอ้ื่น 23,238,857        19,283,134         19,351,546 12,574,898         
รวมรายได้ 280,683,906      354,888,147       133,210,018      206,235,644       
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 115,295,589      167,201,452       16,418,102        57,360,371         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,969,498        46,399,892         31,667,570        28,282,145         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,097,846        78,759,229         49,166,772        53,241,355         
รวมค่าใช้จ่าย 242,362,933      292,360,573       97,252,444        138,883,871       
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 38,320,973        62,527,574         35,957,574        67,351,773         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
        วิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (165,514)            105,235              -                     -                      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 38,155,459        62,632,809         35,957,574        67,351,773         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (5,779,798)         (12,473,337)        (3,909,936)         (11,726,046)       
กําไรสําหรับงวด 32,375,661        50,159,472         32,047,638        55,625,727         
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (10,225,324)       1,334,505           (10,225,324)       1,334,505           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 693,455             (357,263)             -                     -                      
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,045,065          (266,901)             2,045,065          (266,901)            
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (7,486,804)         710,341              (8,180,259)         1,067,604           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,888,857        50,869,813         23,867,379        56,693,331         
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
      ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 32,135,011        49,464,950         32,047,638        55,625,727         
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 240,650             694,522              -                     -                      
กําไรสําหรับงวด 32,375,661        50,159,472         32,047,638        55,625,727         
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 24,648,207        50,175,291         23,867,379        56,693,331         
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 240,650             694,522              -                     -                      
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,888,857        50,869,813         23,867,379        56,693,331         
กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 16 0.53 0.82 0.53 0.92

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หน่วย : บาท

ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างที่ยงัไม่เกิด ส่วนปรับปรุง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ ขึ้นจากการปรับมูลค่า จากการแปลง องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                 -                    49,464,950               -                       -                 -                          49,464,950     694,522         50,159,472     

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                    -                            1,067,604            (357,263)        710,341                   710,341          -                 710,341          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 60,450,262       193,568,560  10,000,000       660,544,375             (10,990,845)         (738,914)        (11,729,759)            912,833,438   2,920,034      915,753,472   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 60,450,262       193,568,560 10,000,000       675,648,100             (19,696,124)         (693,455)        (20,389,579)            919,277,343   2,715,359      921,992,702   

จ่ายเงินปันผล 17 -                   -                 -                    (54,405,236)              -                       -                 -                          (54,405,236)   (1,050)            (54,406,286)    

ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                   -                 -                    -                            -                       -                 -                          -                 (1,719,794)     (1,719,794)      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                 -                    32,135,011               -                       -                 -                          32,135,011     240,650         32,375,661     

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                    -                            (8,180,259)           693,455         (7,486,804)              (7,486,804)     -                 (7,486,804)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 60,450,262       193,568,560  10,000,000       653,377,875             (27,876,383)         -                 (27,876,383)            889,520,314   1,235,165      890,755,479   

5

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างที่ยงัไม่เกิด

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ขึ้นจากการปรับมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุ้น

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                 -                      55,625,727         -                        55,625,727         

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                      -                     1,067,604             1,067,604           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 60,450,262       193,568,560  10,000,000         620,463,970       (10,990,845)          873,491,947       

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

จ่ายเงินปันผล 17 -                   -                 -                      (54,405,236)       -                        (54,405,236)       

ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                   -                 -                      -                     -                        -                     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                 -                      32,047,638         -                        32,047,638         

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                      -                     (8,180,259)            (8,180,259)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 60,450,262       193,568,560  10,000,000         618,799,148       (27,876,383)          854,941,587       

6

บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

กาํไรสะสม

(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 32,375,661        50,159,472         32,047,638        55,625,727         
รายการปรับกระทบเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 11 9,001,220          6,800,488           8,654,125          6,613,326           
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     2,523                  -                     2,523                  
หน้ีสูญไดรั้บคืน (20,000)              -                      -                     -                      
ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 8,457,771          -                      5,317,377          -                      
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,457,771)         -                      (5,317,377)         -                      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว (1,904,685)         (4,783,463)          (2,297,520)         (4,484,292)         
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (5,573,346)         (1,367,604)          (4,905,664)         (1,299,653)         
ขาดทุนจากการจากการขายอุปกรณ์ 553,781             54,402                553,781             48,319                
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 13 3,148,035          1,682,871           998,904             575,027              
รายไดค่้าสิทธิการเช่าตดับญัชี (1,245,446)         (811,134)             (1,245,446)         (811,134)            
รายไดเ้งินปันผล (3,037,995)         (2,656,662)          (11,171,471)       (9,655,612)         
รายไดด้อกเบ้ีย (3,774,194)         (2,159,978)          (3,075,550)         (2,689,438)         
(กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 165,514             (105,235)             -                     -                      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (507,358)            -                      -                     -                      
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 99,458                (25,873)               -                     -                      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 5,779,798          12,473,337         3,909,936          11,726,046         

35,060,443        59,263,144         23,468,733        55,650,839         
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
เงินลงทุนชัว่คราวขายไป 94,258,577        146,071,218       89,233,507        92,442,761         

ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว 6 (79,218,001)       -                      (54,218,001)       -                      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 33,097,827        (74,640,500)        25,368,742        (79,220,769)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 3,274,327          4,701,269           1,100,985          (8,753)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (107,074)            3,831,763           (95,400)              -                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 42,190,286        (27,861,363)        26,448,048        (79,522)              
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (7,538,573)         1,383,250           (2,730,260)         3,740,986           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น -                     540,000              -                     540,000              
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานจ่ายโดยโครงการ 13 (2,766,374)         (1,449,400)          (1,091,600)         (329,400)            
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 118,251,438      111,839,381       107,484,754 72,736,142         
จ่ายภาษีเงินได้ (17,182,090)       (14,823,675)        (12,481,978)       (10,362,087)       
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 101,069,348      97,015,706         95,002,776 62,374,055         

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืพนกังาน 80,000                100,000              -                     25,000                
เงินใหกู้ย้มืพนกังาน -                     (200,000)             -                     -                      
รับคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.5 32,000,000        -                      10,000,000        -                      
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.5 (26,000,000)       (42,000,000)        -                     (20,000,000)       
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 10 (41,717,689)       (62,400,027)        (41,717,689)       (62,400,027)       
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 10 15,000,000        2,001,000           15,000,000        2,001,000           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 14,756,977        47,280,581         14,756,977        47,280,581         
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 507,358             -                      507,358             -                      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (7,326,138)         (8,422,039)          (6,992,176)         (7,374,204)         
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 421,495             345,794              421,495             345,795              
เงินสดรับจากเงินปันผล 3,037,995          2,656,662           11,171,471        9,655,611           
ดอกเบ้ียรับ 3,932,651          1,753,510           3,127,705          2,866,591           
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย (1,719,794)         -                      -                     -                      
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (7,027,145)         (58,884,519)        6,275,141          (27,599,653)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 (54,405,236)       (48,360,210)        (54,405,236)       (48,360,210)       
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050)                (1,050)                 -                     -                      
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (54,406,286)       (48,361,260)        (54,405,236)       (48,360,210)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 39,635,917        (10,230,073)        46,872,681        (13,585,808)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 136,048,545      129,085,052       57,143,863        86,951,525         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 693,455             (324,040)             -                     -                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 176,377,917      118,530,939       104,016,544      73,365,717         

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

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ไม่ได้ตรวจสอบ)

8
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 30 กรกฎาคม 2534 

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

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั เก่ียวกบัการรับจา้งผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหนา้จดัหาส่ือ
โฆษณา รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ และรับจา้งบริหารงานบริษทัย่อย และบริษทัในเครือ รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

2.  เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
รวมถึงแนวทางปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เลือกท่ีจะจดัทาํงบการเงินแบบย่อโดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

2.2 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จึงเนน้การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น การใชง้บ
การเงินระหวา่งกาลน้ี จึงควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2.3 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนอตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย โดยไดจ้ดัทาํงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน 

2.4 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยดงัน้ี 

  สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

  30 ก.ย. 2562  31 ธ.ค. 2561 
 บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 99.993  99.993 
 บริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี จาํกดั (กมัพชูา)  -  80.000 
 บริษทั มาร์เกต็ติ้ง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 99.965  99.965 
 บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (ประเทศเมียนม่าร์) 70.000  70.000 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ยอดคงคา้งระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั และยอดเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ย
กบัทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

2.5 นโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั โดยมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ีไดมี้การเล่ียนแปลงในหลกัการสําคญัคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
     มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบบัท่ี 32    การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 7   การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 9   เคร่ืองมือทางการเงิน 
     การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 16   การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
     ฉบบัท่ี 19   การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.6  ประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั บริษทัและกิจการต่างๆ อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมี
สาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุท่ี 9 มี
ดงัน้ี 

ช่ือกิจการหรือบุคคล ประเทศที่จดัตั้ง / สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิงคอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ดราฟทแ์อดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) กมัพชูา ผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
บริษทั ประกิต แอนด ์ซนัส์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หาดทรายแกว้ บา้นกรูด รีสอร์ท ไทย ผูถื้อหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนับางส่วน 

นายชญัญท์พัพ ์เทศะแพทย ์ ไทย กรรมการบริษทัยอ่ย 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
                         รายการ                             นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดค่้าบริการ ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัลูกคา้ทัว่ไป 
ตน้ทุนบริการ ราคาตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายยานพาหนะ ราคาท่ีตกลงกนั 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน คิดตามพื้นท่ีท่ีเช่าในอตัราท่ีอา้งอิงอตัราค่าเช่าท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ขอ้ตกลงในการจดัการบริหารงาน คิดค่าบริการระหวา่งกนัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายโดยกิจการท่ีลงทุน 
ดอกเบ้ียรับ คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 
2561  มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ - -  556  7,999 
รายไดค่้านายหนา้ - -  1,481  - 
รายไดค่้าเช่า - -  1,028  777 
รายไดเ้งินปันผล - -  1,135  - 
รายไดอ่ื้น - -  156  273 
ตน้ทุนบริการ - -  540  1,481 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าบริการ 1,416 1,416  -  - 
รายไดค่้านายหนา้ 50 75  50  75 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 450 450  450  450 
รายไดค่้าเช่า 90 90  90  90 
รายไดด้อกเบ้ีย 574 571  247  130 
รายไดอ่ื้น 23 23  23  23   
บริษทั/บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ       
รายไดค่้าบริการ 120 3,219  -  3,154 
รายไดค่้านายหนา้ 256 443  256  443 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 15 15  15  15 
รายไดค่้าเช่า 167 167  167  167 
รายไดอ่ื้น 582 635  32  43 
ตน้ทุนบริการ 4,948 3,128  -  164 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั       
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,988  6,349 4,444  3,835 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัจากออกจากงาน 308  92 182  56 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 
2561  มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ - -  3,134  23,053 
รายไดค่้านายหนา้ - -  4,489  - 
รายไดค่้าเช่า - -  3,085  2,330 
รายไดเ้งินปันผล - -  8,133  6,999 
รายไดอ่ื้น - -  447  866 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - -  -  150 
ตน้ทุนบริการ - -  1,467  7,221 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าบริการ 4,254 4,427  -  - 
รายไดค่้านายหนา้ 461 364  461  364 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 1,350 1,350  1,350  1,350 
รายไดค่้าเช่า 270 270  270  270 
รายไดด้อกเบ้ีย 1,341 946  742  130 
รายไดอ่ื้น 75 66  75  66   
บริษทั/บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ       
รายไดค่้าบริการ 2,159 5,637  2,008  5,572 
รายไดค่้านายหนา้ 617 956  617  956 
รายไดค่้าบริหารงานจดัการ 45 45  45  45 
รายไดค่้าเช่า 501 501  501  501 
รายไดอ่ื้น 1,783 1,831  104  108 
ตน้ทุนบริการ 20,935 7,317  -  726 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั       
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,777  19,138 12,231  11,622 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัจากออกจากงาน 477  261 280  154 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  มีดงัน้ี 
 

3.1 ลกูหน้ีการค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั - - 14,463 39,108 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - 375 367 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 6,303 11,405 1,758  1,226 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน       
บริษทั ดบัเบ้ิลพ ีมาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 252 359 124 231 
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั  37 904 37 37 
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) - 235 - - 
รวม 6,592 12,903  16,757  40,969 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - -  -  - 
สุทธิ 6,592  12,903  16,757  40,969 

 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 โดยจดัตามอายหุน้ีได้
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,660 2,335 4,009 10,417 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,358 1,884 5,139 8,708 
3 - 6 เดือน 2,069 2,332 2,173 8,223 
6 - 12 เดือน 505 3,281 5,436 13,584 
มากกวา่ 12  เดือน - 3,071 - 37 

รวม 6,592 12,903 16,757 40,969 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 6,592 12,903 16,757 40,969 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3.2 ลกูหน้ีค่าส่ือโฆษณากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 30 กนัยายน

2562 
  31 ธนัวาคม

2561 
บริษทัย่อย      
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  - - 26,066 16,322 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  - - 12,628 27,310 
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (เมียนม่าร์)  - - 325 276 
การร่วมค้า      
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  17,456 14,826 17,456 14,826 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา)  12 - 12 - 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  13,602 20,853 13,602 20,853 
รวม  31,070 35,679 70,089 79,587 

 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 โดยจดัตามอายุหน้ีได้
ดงัต่อไปน้ี 

             หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 7,604 15,459 25,495 43,650 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,137 17,354 25,318 22,244 
3 - 6 เดือน 9,329 2,866 19,276 2,866 
6 - 12 เดือน - - - 7,160 
มากกวา่ 12  เดือน -    - - 3,667 

รวม 31,070 35,679 70,089 79,587 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 31,070 35,679 70,089 79,587 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3.3  เงินทดรองจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
  31 ธนัวาคม

2561 
บริษทัหรือบุคคลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) -  2,302  -  - 

 

3.4 ดอกเบ้ียค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 999 923 564 382 

 

3.5 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

     หน่วย : พนับาท
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบีย้  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  2562  2561  2562  2561 

การร่วมค้า     
  บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์   
     พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 5.00  36,000 42,000 10,000 20,000 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี  
     หน่วย : พนับาท
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561           2562  2561 
การร่วมค้า     
    ณ วนัที ่1 มกราคม   42,000  10,000 20,000 - 
    เพิม่ข้ึน   26,000  42,000 - 20,000 
    ลดลง   (32,000)    -         (10,000)  - 
ณ วนัที ่30 กันยายน   36,000 52,000 10,000  20,000 

 

3.6 เจ้าหน้ีการค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน 

2562 
  31 ธนัวาคม

2561 
  30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
บริษทัย่อย     
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  -  -  5,338  19,237 
บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั  -  -  -  1,932 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (เมียนม่าร์) -  -  19,848  16,369 
การร่วมค้า     
บริษทั แบงคค์อกไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั - 161 - - 
บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทั 62 คอนเทนท ์แอนด ์ดีซายน ์จาํกดั 7,246 5,513 - 218 
บริษทั ดบัเบ้ิลพมีาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 177 - 177 - 
รวม 7,423  5,674 25,363  37,756 

 

3.7  เจ้าหนี้เรียกเกบ็เงินแทนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

บริษทัอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษทั ดราฟท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั (กมัพชูา) 49,960  46,866  21,610  17,596 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

3.8 ค่าใช้จ่ายพนักงาน-กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

บริษทัย่อย        
บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั -  -  1,392  - 

 

3.9   เร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัได้นาํเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 8 จาํนาํเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารของกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงในวงเงิน 30 ลา้นบาท  

บริษทันาํท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างบางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัเบิกเกินบญัชีธนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวงเงินจาํนอง 30 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานของบริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2562 และเดือนธนัวาคม 
2564 ตามลาํดบั อตัราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลาํดบั 

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

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 อตัรา
เช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท 

บริษทัร่วมคา้แห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานของบริษทัเป็นระยะเวลา 2 ปี  ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 อตัราเช่าเดือนละ 
30,000 บาท 

บริษทัไดท้าํสญัญาใหบ้ริการบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย 1 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 อตัราค่าบริการเดือนละ 
32,000 บาท  และได้ทาํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัร่วมคา้ 1 แห่ง ระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 อตัราค่าบริการ
เดือนละ 150,000 บาท 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใช้เงิน วงเงินหนงัสือคํ้า
ประกนัประกวดราคาและวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัสัญญาเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์
พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นของบริษทัการร่วมคา้แห่งหน่ึงวงเงินรวม 80 ลา้นบาทโดยใช้ท่ีดินและอาคารสํานักงานของบริษทัเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
เงินสดในมือ 251 90 45 45 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 9,637 5,735 3,987 1,978 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 166,490 130,224 99,985 55,121 
รวม 176,378 136,049 104,017 57,144 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว – เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
 

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม /            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินลงทุนเร่ิมแรก 20,000 20,000 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 15,308 12,264 
รวม 35,308 32,264 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดรั้บรายงานการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงิน
ลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม /            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  30 กนัยายน 2562   31 ธนัวาคม 2561 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 4,404 1,631 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ราคายติุธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี   

หุน้กู ้ 18,319 19,076 
            พนัธบตัร 3,053 4,985 
            หน่วยลงทุน 9,359 6,460 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน   

สินทรัพยอ่ื์น 185 123 
หน้ีสินอ่ืน (12) (11) 

รวม 35,308 32,264 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว – อ่ืน  ๆ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  เงินลงทุนชัว่คราว - อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

  31 ธนัวาคม
2561 

หลักทรัพย์เพื่อค้า    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด - 8,112 - 8,112 
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม - (1,060) - (1,060) 
รวม - 7,052 - 7,052 
หน่วยลงทุน 219,939 228,185 191,618 220,756 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 3,705 2,830 3,955 2,438 
รวม 223,644 231,015 195,573 223,194 
สุทธิ 223,644 238,067 195,573 230,246 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว สาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561   2562  2561 
ยอดยกมาตน้งวด 239,811 323,986 232,120 262,929 
ซ้ือเงินลงทุน 79,218 - 54,218 - 
จาํหน่ายเงินลงทุน (92,401) (146,071) (87,401) (92,443) 
 226,628 177,915 198,937 170,486 
จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย (7,319) - (7,319) - 
รวม 219,309 177,915 191,618 170,486 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 4,335 1,739 3,955 1,373 
สุทธิ 223,644 179,654 195,573 171,859 

 
ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้าํการทบทวนและจดัประเภทตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด จากหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
เป็นเงินลงทุนระยะยาวหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ดว้ยราคาตลาดมูลค่า 2.39 ลา้นบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม จาํนวน 0.45 
ลา้นบาทไดบ้นัทึกในกาํไรขาดทุน 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,592 12,903 16,757 40,969 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 25,696 36,276 4,628 13,232 
ลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,070 35,679 70,089 79,587 
     บริษทัอ่ืน – สุทธิ 206,621 219,529 151,798 140,842 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีเรียกเกบ็เงินแทน 11,774 22,900 3,000 13,703 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,302 - - 
เงินมดัจาํจ่ายค่าส่ือโฆษณา 14,908 9,079 9,460 2,345 
รายไดค้า้งรับ 29,355 19,765 23,557 14,988 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 999 923 564 382 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน ๆ  227 80 62 60 
อ่ืนๆ 8,639 5,486 4,599 3,827 
สุทธิ 335,881 364,922 284,514 309,935 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืนซ่ึงวิเคราะห์ตามอายหุน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
  31 ธนัวาคม

2561 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  21,221  13,448  1,989  2,673 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  3,711  14,988  1,906  4,401 
3 - 6 เดือน  39  7,551  26  6,106 
6 - 12 เดือน  721  392  707  52 
มากกวา่ 12  เดือน  1,545  4,574  -  2,042 
รวม  27,237  40,953  4,628  15,274 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (1,541)  (4,677)  -  (2,042) 
สุทธิ  25,696  36,276  4,628  13,232 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค่าส่ือโฆษณา-บริษทัอ่ืน ซ่ึงวเิคราะห์ตามอายหุน้ีได ้
ดงัต่อไปน้ี  

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
  31 ธนัวาคม

2561 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   91,182  78,716  43,622  40,362 
เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน                         77,286  137,704  71,472  97,517 
3 - 6 เดือน  2,872  2,621  1,481  2,487 
6 - 12 เดือน  35,223  488  35,223  476 
มากกวา่ 12  เดือน  5,402  11,911  -  3,647 
รวม  211,965  231,440  151,798  144,489 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (5,344)  (11,911)  -  (3,647) 
สุทธิ  206,621  219,529  151,798  140,842 

 
 
 
 



24 

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

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

8. เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 
      หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

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

 

9. เงนิลงทุนในการร่วมค้า บริษทัร่วมและบริษัทย่อย 
 

 

 
 
 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562              หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี       
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผล
รับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.000 1,421 953  - 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.410 150,375 93,827 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.000 16,800 22,825  - 

        117,605  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561             หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม  

      สดัส่วน  มูลค่าเงินลงทุน   

ช่ือกิจการ 
ประเภท
กิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท) 

 เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วิธี        
ราคาทุน 

วิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผล
รับ 

บริษทัร่วม           
บริษทั ไดเร็คท ์เรสพอ็นซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โฆษณา    2,000,000  49.000 1,421 945  - 
บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.410 150,375 93,712 - 
การร่วมค้า (ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย)           
บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  42.000 16,800 23,113  - 

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

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561           หน่วย : พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ     
 

บริษทั 
  ประเภท 

   กิจการ 
 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท/US$) 
 สดัส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 
  

เงินปันผลรับ 
      30 ก.ย. 62  31 ธ.ค. 61  30 ก.ย. 62  31 ธ.ค. 61  30 ก.ย. 62  31 ธ.ค. 61 
บริษทัย่อย                 
บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  โฆษณา  10,000,000  99.993  99.993  9,999  9,999  4,999  4,999 
บริษทั  ประกิต แอนด ์ 
 เอฟซีบี จาํกดั (กมัพชูา)   

  
โฆษณา 

  
25,000 US$ 

  
- 

  
80.000 

  
 -    

  
    507 

  
1,135 

  
- 

บริษทั  มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว   
 เวิรลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
99.965 

  
99.965 

  
  1,999 

  
  1,999 

  
1,999 

  
1,999 

บริษทั  ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 
(เมียนม่าร์) 

 โฆษณา  50,000 US$ 
 

 70.000 
 

 70.000 
 

   1,154 
 

   1,154 
 

 -  - 
 

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

  
โฆษณา 

  
2,000,000 

  
49.000 

  
49.000 

  
   1,421 

  
   1,421 

  
- 

  
- 

บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั  โรงพยาบาล  428,625,000  35.410  35.410  150,375  150,375  -     -   
รวม          151,796  151,796  8,133  6,998 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          -  -     

รวมเงินลงทุน          164,948 165,455     

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ประกิต แอนด ์เอฟซีบี จาํกดั (กมัพชูา) โดย
ไดรั้บชาํระเงินคืนทั้งหมดตามท่ีเคยลงทุนไวจ้าํนวน 20,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (507,358 บาท) และรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวม
จาํนวน 507,358 บาท
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 
10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หลกัทรัพยเ์ผื่อ

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุนทัว่ไป 

  
 

รวม 
ตราสารหน้ี-ราคาทุน -  47,000  -  47,000 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม -  -  -    - 
 -  47,000  -  47,000 
หัก ตราสารหน้ีท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี  -  (25,000)  -  (25,000) 
รวมมูลค่าตราสารหนี ้ -  22,000  -  22,000 
ตราสารทุน-ราคาทุน 130,480  -  3,143  133,623 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (34,845)  -  -  (34,845) 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลทุน -  -  (3,143)  (3,143) 

รวมมูลค่าตราสารทุน 95,635  -  -  95,635 
สุทธิ 95,635  22,000  -  117,635 

 

 หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หลกัทรัพยเ์ผื่อ

ขาย 

 ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบ

กาํหนด 

  
เงินลงทุนทัว่ไป 

  
 

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

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

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 
รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561   2562  2561 
ยอดยกมาตน้งวด 164,847 144,825 164,847 144,825 
ซ้ือเงินลงทุน  41,718 62,400 41,718 62,400 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (13,329) (43,386) (13,329) (43,386) 
ไถ่ถอนเงินลงทุน (15,000) (2,001) (15,000) (2,001) 
โอนจากหลกัทรัพยเ์พือ่คา้  2,388 - 2,388 - 
รวม 180,624 161,838 180,624 161,838 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า (3,143) (3,143) (3,143) (3,143) 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
 ปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรม (34,846) (13,739) (34,846) (13,739) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์สุทธิ 142,635 144,956 142,635 144,956 
หัก ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (25,000) (10,000) (25,000) (10,000) 
สุทธิ 117,635 134,956 117,635 134,956 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน บริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและได ้
แสดงรายการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สาํหรับตราสารทุนท่ีโอนเปล่ียนจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนทัว่ไป กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการโอนเปล่ียน
ประเภทตราสารทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินลงทุนของบริษทัรวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 2 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.33 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 สลากออมทรัพยจ์าํนวน 1.30 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการจา้ง
งานกบัหน่วยงานภาครัฐแห่งหน่ึง 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

11.       ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 104,669 103,314 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด – ราคาทุน 7,326 6,992 
โอนเขา้  10,300 10,300 
โอนออก  (11,275) (11,275) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,001) (8,654) 
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 102,019 100,677 

 
12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
                                 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้     
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,423 5,674 25,363 37,756 
     บริษทัอ่ืน 41,271 39,726 4,498 4,956 
เจา้หน้ีค่าส่ือโฆษณาและตัว๋เงินจ่าย     
     บริษทัอ่ืน 165,653 134,365 143,977 112,366 
รวม 214,347 179,765 173,838 155,078 
เจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีเรียกเกบ็เงินแทน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,960 46,866 21,610 17,596 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,392 - 
เงินมดัจาํรับ 27,644 18,371 16,392 11,204 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     8,167 9,538 6,787 4,900 
อ่ืนๆ 7,256 10,644 7,094 10,494 
รวม 93,027 85,419 53,275 44,194 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 307,374 265,184 227,113 199,272 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562   2561 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 41,632  22,889  18,942  9,116 
ตน้ทุนบริการ 2,400  1,187  691  366 
ดอกเบ้ียตามภาระผกูพนั 748  496  308  209 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,766)  (1,449)  (1,092)  (329) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  (1,392)  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่30 กันยายน 42,014  23,123  17,457  9,362 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 9 ปี และ

ของบริษทัยอ่ยประมาณ 9 -16 ปี  

 
ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
  31 ธนัวาคม 

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

14. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัน้ี
ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่ายงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี
ดงัน้ี 

 ส่วนงาน 1 รับจา้งผลิตงานโฆษณา 
 ส่วนงาน 2 นายหนา้จดัหาส่ือโฆษณา 
 ส่วนงาน 3 ลงทุนในธุรกิจ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลตามเขตภูมิศาสตร์โดยจาํแนกตามรายไดแ้ละสินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดน้าํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 และ 
ประกอบดว้ย  

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได ้  45  73  35  52  5  4  85  129 
กาํไรตามส่วนงาน  9  10  17  37  5  4  31  51 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              9  6 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (27)  (30) 
กําไรก่อนหักภาษเีงนิได้              13  27 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 และ 
ประกอบดว้ย  

 หน่วย : ลา้นบาท 
  

รายไดค่้าบริการ 
 รายไดค่้า

นายหนา้  
รายไดจ้ากการ

ลงทุน 
 

รวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได ้  139  195  110  133  14  12  263  340 
กาํไรตามส่วนงาน  24  28  56  87  14  12  94  127 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดปั้นส่วน              17  15 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน              (73)  (79) 
กําไรก่อนหักภาษเีงนิได้              38  63 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 
 

 
รายไดค่้าบริการ 

 รายไดค่้า
นายหนา้  

รายไดจ้ากการ
ลงทุน 

 
รวม 

  30 ก.ย. 
2562 

 31 ธ.ค. 
2561 

 30 ก.ย. 
2562 

 31 ธ.ค. 
2561 

 30 ก.ย. 
2562 

 31 ธ.ค. 
2561 

 30 ก.ย. 
2562 

  31 ธ.ค. 
2561 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน  33  50  248  278  549  556  830  884 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน  -  -  -  -  -  -  452  405 
รวมสินทรัพย์  33  50  248  278  549  556  1,282  1,289 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2562  2561  2562     2561  2562   2561 
รายไดค่้านายหนา้ ค่าบริการอ่ืนและเงินลงทุน  81  125  4  4  85  129 

กาํไรตามเขตภูมิศาสตร์  31  50  -  1  31  51 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 30 ก.ย. 62 และ 31 ธ.ค. 61  1,245  1,247  37  42  1,282  1,289 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2562  2561  2562     2561  2562   2561 
รายไดค่้านายหนา้ ค่าบริการอ่ืนและเงินลงทุน  247  325  16  15  263  340 

กาํไรตามเขตภูมิศาสตร์  93  125  1  2  94  127 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 30 ก.ย. 62 และ 31 ธ.ค. 61  1,245  1,247  37  42  1,282  1,289 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

15. ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 1,054  5,436  800  4,957 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 136  (173)  (76)  52 
รวม 1,190  5,263  724  5,009 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 5,496  12,671  3,307  11,812 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 284  (198)  603  (86) 
รวม 5,780  12,473  3,910  11,726 

 
 

16. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผู ้
ถือหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

                                                 หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 11,799 21,506 11,940 20,829 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัระหวา่งงวด 60,450 60,450 60,450 60,450 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.20 0.36 0.20 0.34 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยแสดงการคาํนวณ
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท/พนัหุน้ 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2561  2562  2561 

 กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 32,135 49,465 32,048 55,626 

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งงวด 60,450 60,450 60,450 60,450 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.53 0.82 0.53 0.92  

 

17. เงนิปันผล 

บริษทั 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ของบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท และไดจ่้ายปันผล จาํนวน 54.41 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

บริษทัย่อย 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29 เมษายน 2562  ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ผูถื้อ
หุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ลา้นบาทและ 
2 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2562 และ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ตามลาํดบั  
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศไดจ่้ายเงินปันผลหุน้ละ 92.08 ดอลล่าร์สหรัฐ จาํนวน 400 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 36,830.26 
ดอลล่าร์สหรัฐ (1,134,527 บาท) 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

18. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียว 

ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาของตลาด)สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต
ได)้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

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

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  35,308  -  35,308 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  223,644  -  223,644 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
95,635 

  
- 

  
- 

  
95,635 

รวมสินทรัพย์  95,635  258,952  -  354,587 
         

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

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  35,308  -  35,308 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  195,573  -  195,573 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
95,635 

  
- 

  
- 

  
95,635 

รวมสินทรัพย์  95,635  230,881  -  326,516 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3  รวม 
สินทรัพย์         

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  32,264  -  32,264 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  231,015  -  231,015 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ  
 ตอ้งการของตลาด) 

  
7,052 

  
- 

  
- 

  
7,052 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
75,084 

  
- 

  
- 

  
75,084 

รวมสินทรัพย์  82,136  263,279  -  345,415 

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

เงินลงทุนชัว่คราว (กองทุนส่วนบุคคล)  -  32,264  -  32,264 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (หน่วยลงทุน)  -  223,194  -  223,194 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (ตราสารทุนในความ 

ตอ้งการของตลาด) 
  

7,052 
  

- 
  

- 
  

7,052 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาด) 

  
75,084 

  
- 

  
- 

  
75,084 

รวมสินทรัพย์  82,136  255,458  -  337,594 

 
 วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 
 
 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาต่อหน่วยซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนท่ีเผยแพร่โดยผูจ้ดัการ

กองทุน 
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
(สอบทานแล้ว/ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

19. การบริหารจดัการทุน 
 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ในงบการเงินรวม แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.44 : 1 
และ 0.40 : 1 ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.32 : 1 และ  0.29 : 1 ตามลาํดบั 

20. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นท่ีอ่ืน ดงัน้ี 

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

บริษทัไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบริษทัจาํนวนเงิน 500,000  บาท เพือ่เป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง  

21. ข้อมูลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม คิดเป็น 14.71 บาทต่อหุ้นและ 15.21 
บาท ต่อหุน้ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น 14.14 บาทต่อหุน้และ 14.65 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั  

 22. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี  12 พฤศจิกายน 2562 




