บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่
สําคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ประกิ ต โฮลดิ้งส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4.2 ที่อธิ บายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนําข้อยกเว้นจากมาตรการ
ผ่อนปรนชัว่ คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิสาํ หรับรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องดังกล่าว

-2เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

เรื่ องดังกล่ าวได้ ถูกตรวจสอบอย่างไร

ค่ านายหน้ าจากการจัดหาสื่ อโฆษณา
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
มีรายได้ค่านายหน้าจากการจัดหาสื่ อโฆษณาจํานวน 125 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และ จํานวน 91 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยรายได้จากค่านายหน้าจะรับรู ้เมื่อสื่ อที่จดั หา
ให้ได้เผยแพร่ โฆษณาของลูกค้าสู่ สาธารณะแล้วและมูลค่าของ
รายได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราค่านายหน้า อัตราส่ วนลดและมูลค่าของ
สื่ อที่ ซ้ื อ ดังนั้น ระยะเวลาของการรั บ รู ้ และการวัดมู ลค่าของ
รายได้ค่ านายหน้าจึ งเป็ นความเสี่ ยงที่ มี ส าระสําคัญ ของการ
แสดงข้อมูลที่ อาจขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญ รวมถึง
 สอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของการ
ให้บริ การในการขายและซื้ อสื่ อ และส่ วนลดจากการซื้ อ
สื่ อ รวมทั้งความแตกต่ างของข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขที่
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในหลักของ
ระบบรายได้ค่านายหน้า
 วิเคราะห์ อตั ราค่านายหน้าจากการจัดหาสื่ อโฆษณาว่า
สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
 สุ่ มตรวจสอบเอกสารการบันทึ กบัญชี รายได้และต้นทุน
จากการขายสื่ อ รวมทั้งส่ วนลดที่ได้รับจากผูข้ ายสื่ อ
 สุ่ มตรวจสอบการรับชําระเงินและเปรี ยบเทียบกับจํานวน
ที่ได้บนั ทึกบัญชี
 สุ่ ม ตรวจสอบการรั บ รู ้ ส่ วนลดจากการซื้ อ สื่ อ ที่ ไ ด้รั บ
ภายหลังวันที่งบการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น

-3ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ การอ่านข้อมู ลอื่ น
ดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้จดั ทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ขา้ พเจ้าตรวจสอบแล้ว หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ดาํ เนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

-4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
 ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ผูบ้ ริ ห ารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญ ชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทาง
ธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

-5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บรองแก่ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

(นายพรชัย กิตติปัญญางาม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
บริษัท บัญชีกจิ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2564

1
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายในหนึ่งปี
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

5
6
4.5

122,339,116
312,513,655
-

155,215,431
294,591,970
5,000,000

74,495,365
251,182,767
-

85,671,292
268,186,525
-

7
10
8

37,110,241
189,754,727
13,207,388
674,925,127

34,775,608
30,000,000
304,448,630
9,752,380
833,784,019

37,110,241
106,073,459
3,957,311
472,819,143

34,775,608
30,000,000
226,271,680
4,403,559
649,308,664

9
10
11
12
13
14

30,000,000
124,671,222
266,545,681
140,000
46,215,000
89,473,003
7
17,775,497
8,924,712
583,745,122
1,258,670,249

30,000,000
107,487,386
118,243,057
30,000
46,215,000
99,109,140
7
16,674,060
11,413,196
429,171,846
1,262,955,865

30,000,000
124,671,222
314,572,481
46,215,000
86,751,248
4
11,108,702
95,400
613,414,057
1,086,233,200

30,000,000
107,487,386
164,947,481
46,215,000
97,546,470
4
10,502,024
95,400
456,793,765
1,106,102,429

15

2
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวีย น
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
สิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวีย น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

16

277,257,403
2,494,266
29,271,844
309,023,513

269,204,954
3,265,144
31,069,585
303,539,683

182,994,720
1,057,984
15,555,459
199,608,163

194,296,882
2,359,244
17,215,183
213,871,309

17
18

9,680,424
48,220,931
540,000
58,441,355
367,464,868

10,787,711
42,701,721
540,000
54,029,432
357,569,115

9,680,424
20,313,356
540,000
30,533,780
230,141,943

10,787,711
17,790,016
540,000
29,117,727
242,989,036

94,438,800

94,438,800

94,438,800

94,438,800

19
20

60,450,262
193,568,560

60,450,262
193,568,560

60,450,262
193,568,560

60,450,262
193,568,560

20

10,000,000
656,970,630
(31,632,323)
889,357,129
1,848,252
891,205,381
1,258,670,249

10,000,000
674,974,171
(34,949,959)
904,043,034
1,343,716
905,386,750
1,262,955,865

10,000,000
623,704,758
(31,632,323)
856,091,257
856,091,257
1,086,233,200

10,000,000
634,044,530
(34,949,959)
863,113,393
863,113,393
1,106,102,429

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 94,438,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 60,450,262 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2563
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

3
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าบริ หาร
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย - บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่น
รายการที่จ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการประการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลกระทบของภาษีเงินได้

22
22

25
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รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวมสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
158,428,746
125,028,769
2,121,926
6,207,432
1,860,000
16,657,899
310,304,772

193,700,657
153,720,897
4,879,210
7,995,430
1,860,000
26,450,162
388,606,356

34,123,471
90,709,576
2,048,796
13,206,383
4,024,000
13,338,790
157,451,016

28,391,929
109,433,366
3,890,109
16,128,907
5,549,720
21,470,983
184,865,014

127,678,513
67,358,567
86,227,418
281,264,498
29,040,274

154,917,181
72,059,583
97,593,298
324,570,062
64,036,294

32,192,286
38,235,998
55,469,440
125,897,724
31,553,292

26,448,243
41,512,199
62,522,333
130,482,775
54,382,239

(1,322,376)
27,717,898
(5,226,594)
22,491,304

472,878
64,509,172
(10,436,414)
54,072,758

31,553,292
(3,320,855)
28,232,437

54,382,239
(7,089,219)
47,293,020

(4,433,738)
4,147,045
(292,820)
57,339
(522,174)

-

(2,511,540)
4,147,045
(292,820)
(327,101)
1,015,584

-

21,969,130

(19,067,292)
693,455
3,813,457
(14,560,380)
39,512,378

29,248,021

(19,067,292)
3,813,457
(15,253,835)
32,039,185

22,106,426
384,878
22,491,304

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

28,232,437
28,232,437

47,293,020
47,293,020

21,584,252
384,878
21,969,130

39,170,927
341,451
39,512,378

29,248,021
29,248,021

32,039,185
32,039,185

0.37

0.89

0.47

0.78

4
บริ ษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปันผล
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
อื่น ๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จ่ายเงินปันผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการประการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
ส่ วนปรับปรุ งจากการแปลงค่างบการเงิน - ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออก
และชําระแล้ว
60,450,262
-
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ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
193,568,560
-

หน่วย : บาท

ส่ วนของผูถ้ ือของหุ ้นบริ ษทั
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนได้เสี ยที่
ผลกําไร (ขาดทุน) ส่ วนปรับปรุ ง
รวม
รวมส่ วน
จัดสรรแล้ว
จากการวัดมูลค่า จากการแปลง องค์ประกอบอื่น
ไม่มีอาํ นาจ รวมส่ วนของ
สํารอง
ยังไม่ได้
ของผูถ้ ือหุ ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ค่างบการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั
ควบคุม
ตามกฎหมาย
จัดสรร
ผูถ้ ือหุ ้น
10,000,000
675,648,100
(19,696,124)
(693,455)
(20,389,579) 919,277,343
2,715,359 921,992,702
(54,405,236)
(54,405,236)
(1,050) (54,406,286)
(1,712,044)
(1,712,044)
-

53,731,307

-

-

-

53,731,307

341,451

54,072,758

60,450,262

193,568,560

10,000,000

674,974,171

(15,253,835)
(34,949,959)

693,455
-

(14,560,380)
(34,949,959)

(14,560,380)
904,043,034

1,343,716

(14,560,380)
905,386,750

60,450,262
-

193,568,560
-

10,000,000
-

674,974,171
(36,270,157)

(34,949,959)
-

-

(34,949,959)
-

904,043,034
(36,270,157)

1,343,716
(1,050)

905,386,750
(36,271,207)

22,106,426

384,878

22,491,304

(3,546,990)
3,024,816
889,357,129

120,708
1,848,252

(3,546,990)
3,024,816
120,708
891,205,381

60,450,262

193,568,560

10,000,000

22,106,426
(3,546,990)
(292,820)
656,970,630

3,317,636
(31,632,323)

-

3,317,636
(31,632,323)

5
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปั นผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จ่ายเงินปั นผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการประการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่น
กําไรสะสม
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก ส่ วนเกิน
รวมส่ วนของ
และชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุ ้น
10,000,000
641,156,746
(19,696,124)
885,479,444
60,450,262 193,568,560
(54,405,236)
(54,405,236)
-
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-

-

47,293,020

-

47,293,020

60,450,262

193,568,560

10,000,000

634,044,530

(15,253,835)
(34,949,959)

(15,253,835)
863,113,393

60,450,262
-

193,568,560
-

10,000,000
-

634,044,530
(36,270,157)

(34,949,959)
-

863,113,393
(36,270,157)

60,450,262

193,568,560

10,000,000

28,232,437
(2,009,232)
(292,820)
623,704,758

3,317,636
(31,632,323)

28,232,437
(2,009,232)
3,024,816
856,091,257

6
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บกระทบเป็ นเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สูญรับคืน
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากลูกหนี้
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ตัดจําหน่ายภาษีหัก ที่จ่าย เกิน 3 ปี
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(กําไร) ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น

(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่าตัดบัญชี
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

18
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งบการเงินรวม
2563
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

22,491,304

54,072,758

28,232,437

47,293,020

12,391,676
(19,000)
1,126,372
4,159,720
(5,343,318)
4,152,775
(180,966)
3,924,761
(1,107,287)
(6,207,432)
(2,121,926)
1,322,376
37,694
5,226,594
39,853,343

12,131,828
(20,000)
8,457,771
(8,457,771)
3,652,467
(2,322,591)
(5,159,412)
232,879
5,225,557
(1,524,543)
(7,995,430)
(4,879,210)
(472,878)
(507,358)
27,347
10,436,414
62,897,828

11,762,668
413,183
(5,343,318)
4,657,093
1,256,822
(1,107,287)
(13,206,383)
(2,048,796)
3,320,855
27,937,274

11,650,213
5,317,377
(5,317,377)
(2,297,520)
(5,071,530)
223,033
1,331,872
(1,524,543)
(16,128,907)
(3,890,109)
7,089,219
38,674,748

(19,374,677)
182,749,267
(69,199,453)
(1,298,292)
(1,671,236)
6,680,588
(1,797,741)
(2,839,290)
133,102,509
(9,198,285)
123,904,224

69,609,172
96,378,815
(159,218,001)
7,539,195
(3,225,097)
4,020,927
(6,185,132)
(4,156,374)
67,661,333
(19,412,241)
48,249,092

16,432,554
182,749,267
(64,199,453)
446,248
(12,674,023)
(1,659,724)
(1,245,022)
147,787,121
(5,555,893)
142,231,228

41,245,883
91,621,907
(84,218,001)
2,765,762
(6,367,619)
(3,147,286)
(1,091,600)
79,483,794
(13,335,437)
66,148,357

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจ กรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื แก่พนักงาน
รับคืนเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจ กรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจ กรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
จํานวนที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสิ นเชื่อที่อาจจะนํามา
ใช้เพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12
12
4.5
4.5

10

14

21

งบการเงินรวม
2563
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

(200,000)
95,000
5,000,000
(149,625,000)
(14,131,780)
30,000,000
2,174,029
(2,761,490)
186,916
6,207,432
2,424,853
120,708
(120,509,332)

120,000
63,000,000
(26,000,000)
(45,412,188)
15,000,000
12,368,577
507,358
(7,786,751)
982,243
7,995,430
5,568,000
(1,712,044)
24,630,625

(149,625,000)
(14,131,780)
30,000,000
2,174,029
(967,446)
13,206,383
2,206,816
(117,136,998)

20,000,000
(45,412,188)
15,000,000
12,368,577
507,358
(7,087,876)
982,243
16,128,907
4,297,287
16,784,308

(36,270,157)
(1,050)
(36,271,207)

(54,405,236)
(1,050)
(54,406,286)

(36,270,157)
(36,270,157)

(54,405,236)
(54,405,236)

(32,876,315)
155,215,431

18,473,431
136,048,545

(11,175,927)
85,671,292

28,527,429
57,143,863

122,339,116

693,455
155,215,431

74,495,365

85,671,292

41,000,000

41,000,000

1,000,000

1,000,000
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 88 ซอย
สุขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 30 กรกฎาคม 2534
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 24.97) ซึ่ งเป็ น นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า“กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนินธุรกิจหลัก เกี่ยวกับการรับจ้างผลิตงานโฆษณาและเป็ นนายหน้าจัดหาสื่ อ
โฆษณา รวมทั้งการลงทุ นในธุ รกิ จ และรั บ จ้างบริ หารงานบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อ รายละเอี ยดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยส่ วนใหญ่ ทําให้เกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.

เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และแสดงรายการ
ในงบการเงิ น ตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และเป็ นไปตามกฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2

งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการที่กล่าวไว้ในนโยบาย
การบัญชี

2.3

งบการเงินนี้ ได้จดั ทําและนําเสนอตามกฎหมายโดยจัดทําเป็ นภาษาไทยและใช้หน่ วยเงินตราไทย บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่

2.4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี รวมทั้งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีซ่ ึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ในหลักการสําคัญมีดงั นี้
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มาตรฐานและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดให้มีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และราคาทุนตัดจําหน่าย โดยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) กําหนดการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ น
สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น กําหนดการบัญชี เกี่ ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนํามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
- การจัด ประเภทและวัดมู ล ค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในตราสารทุ น ของบริ ษทั ที่ ไม่ ใช่ บ ริ ษทั จดทะเบี ยน กลุ่ม บริ ษทั วัด มู ล ค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบียนและจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาแล้วว่าราคาทุนของ
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิ ต กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่
จําเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ การค้า โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่าการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้าน
เครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญให้มีการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับนี้ กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
สัญ ญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับ รู ้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นสําหรับ สั ญ ญาเช่ าทั้งหมด ยกเว้นสัญ ญาเช่ าระยะสั้น และสัญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อ
สัญญาเช่าเงินทุน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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2.4.2 แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
- ไม่นาํ ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการอย่างง่าย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
- พิจารณาให้น้ าํ หนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็ นนํ้าหนักที่นอ้ ยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของข้อมูล
ระดับ 2 หรื อ ข้อมูลระดับ 3 สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็ นตราสารหนี้ ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ระบุไว้ใน มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
2.4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การตีความมาตรฐานการบัญชีซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ยัง
ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม บริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่ องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.5

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่สําคัญต่อ
การรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิน มีดงั นี้
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
- เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย พิจารณาความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการที่กลุ่มบริ ษทั ลงทุน
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งบการเงินรวม
- กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมโดยพฤตินยั ในกิจการที่กลุ่มบริ ษทั ลงทุนหรื อไม่
การรับรู ้รายได้
- พิจารณาว่าบริ การหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกรายการแยกจากกันได้
- ค่านายหน้าพิจารณาว่ารายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั ทํารายการนั้นมีลกั ษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
- การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ต้องใช้ดุลยพินิจ โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้
- ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิด
สัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อไม่
ั ญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสญ
- กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
- พิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับให้กบั ผูเ้ ช่าหรื อไม่
- การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนัก งานที่ กาํ หนดไว้เกี่ ยวกับข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้
- การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไป
ใช้ประโยชน์
เครื่ องมือทางการเงิน
- การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวกับข้อสมมติที่สาํ คัญที่ใช้ในการ
กําหนดอัตราสูญเสี ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted-average loss rate)
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาํ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้
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3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิ จการที่
ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของ
กลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุดลง
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของของกลุ่มบริ ษทั สําหรับการซื้ อ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั
ย่อยจะถูกบันทึ กในส่ วนของเจ้าของ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของ
เจ้าของ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออกรวมถึงส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสี ยการ
ควบคุม ในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที่ ยงั คงเหลื ออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่
สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชี โดยถือเป็ น
รายการในส่วนของเจ้าของ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมนโยบายดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนการทํารายการ
ดังกล่าว ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
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การร่ วมค้ า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่ ก ลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมร่ วมในการงานนั้นโดยมี สิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนั้น
มากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า บันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุนรวมถึงต้นทุนการทํารายการ
ดังกล่าว ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมร่ วม
3.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริษทั ร่ วมและบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนส่ วนการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
3.3 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญ ชี ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ในการดําเนิ น งานของแต่ ล ะบริ ษ ัท ในกลุ่ ม บริ ษ ทั โดยใช้อ ตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สิน (ยกเว้นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และทุนเรื อนหุน้ ) ที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลง
ค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และทุนเรื อนหุ ้นแปลงเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุล
เงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิ ได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้
หรื อไม่มีความเป็ นไปได้วา่ จะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูก
พิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

14
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง
3.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า
ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
นโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชําระสําหรับการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบ
ด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ซึ่ งกําหนดให้พิจารณาผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า
3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
นโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ) การเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม
บันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนและตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่ถือเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ้ นงวดบัญชี การเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาทุน
กับมูลค่ายุติธรรมบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และจะบันทึกผลกําไรหรื อขาดทุนในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้
จําหน่ายเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปหรื อเงินลงทุนที่คงเหลืออยูใ่ ช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
3.7 สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจของ
กิจการ (Business Model) ดังนี้
สิ นทรั พย์ ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้
ราคาทุนตัดจําหน่าย : สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อการถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมี
การประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะ
รับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินประเภทตราสารทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งมิได้ถือไว้เพื่อค้าเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจะรับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะไม่มีการโอนไปรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนในภายหลังเมื่อจําหน่ ายเงินลงทุน
ดังกล่าว โดยจะถูกโอนไปกําไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติ ธรรม โดยรับรู ้ การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน เงินปั นผลจากเงินลงทุน
ดังกล่าวรับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินได้สิ้นสุดลง หรื อเมื่อได้โอน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว หรื อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น
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การด้ อยค่า
กลุ่ ม บริ ษทั พิจารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ล ค่าด้วยวิธีราคาทุ นตัด จําหน่ าย หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิ ด
เหตุการณ์ดา้ นเครดิ ตเกิ ดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ยกเว้นลูกหนี้การค้ากลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ี การอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
3.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสอง
อย่างทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพือ่ ใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือ่ ให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
กลุ่ ม บริ ษทั ไม่คิดค่ าเสื่ อมราคาสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
3.9 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้
สิ นทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์ ซ่ ึงไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ถู กเปลี่ ยนแทนจะถูก ตัด จําหน่ ายตามมูล ค่าตามบัญ ชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อ มบํารุ งที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่ วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ งทรัพย์สินเช่า
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

30
8 - 30
5
5-10
3-10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีก ารคิ ด ค่าเสื่ อมราคา อายุก ารให้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์ และมู ลค่าคงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่างน้อ ยที่ สุ ด ทุก สิ้ นรอบปี บัญ ชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์น้ นั ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้
ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

ปี
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วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบบัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
3.11 สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ได้โอนไปให้แก่ผเู ้ ช่า
ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิ ทธิ์จะเกิดขึ้นหรื อไม่ จัดเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยจํานวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่า
กว่า ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า และการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่
เช่าจะตัดตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู ้
เช่า จัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้จาํ นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

นโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญา
เช่ าหรื อประกอบด้วยสัญ ญาเช่ า ถ้าสัญ ญานั้นมี การให้สิท ธิ ในการควบคุม การใช้สิ นทรัพ ย์ที่ระบุได้สําหรับ ช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผล
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยการวัด มู ล ค่ าของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าใหม่ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่ า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
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ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
สัญญาเช่ าที่มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผ ล หรื อสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าตํ่า จะ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผู้ใ ห้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน ในการจําแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละ
ครั้ง กลุ่มบริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับว่า
สัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อไม่
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมี ผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ดว้ ยจํานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่ าหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทางการเงิน
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน กลุ่มบริ ษทั
บันทึ กจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่ า
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
3.12 การด้ อยค่าของสินทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาการด้อยค่าสิ นทรัพย์ อันได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยการด้อยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมีราคาตํ่ากว่าราคา
ตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง จํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความ
เป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
3.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อนื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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3.14 สิทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีรับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินระยะยาวซึ่งมีกาํ หนด 29 ปี
3.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้า กองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งจดทะเบียนแล้ว จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่ มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถู กคํานวณแยกต่ างหากเป็ นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงิน
สดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่
ได้รับอนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ
ในอดีตหรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่าย
ชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผล
ประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า
12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพัน
นี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
3.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อเป็ นภาระผูกพันค่อนข้างแน่ อัน
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายชําระภาระผูกพันนั้นในจํานวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
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3.17 รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่ วนลดพิเศษ
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริ การแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายได้ ค่านายหน้ า
สําหรับรายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั เข้าลักษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ดว้ ยจํานวนเงินสุ ทธิเป็ นค่า
นายหน้า
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร
รายได้ เงินปั นผล
เงินปันผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ดอกเบีย้ รั บ
รับรู ้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.18 ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่ งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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3.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อสามารถขอคืนได้ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดย คํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินกับมูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางภาษีอากร
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีหรื อจะต้องชําระยอดหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้จาํ นวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู ้ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.20 กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับหุน้ สามัญ คํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
3.21 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งานจะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงาน
ดําเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
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4.

กิจการหรื อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุน้ ระหว่าง
กัน หรื อการมีผูถ้ ือหุ ้นหรื อกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารบางท่านร่ วมกัน นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องกันยังพิจารณาถึงบุคคล หรื อกิ จการที่
สามารถควบคุมบุคคล หรื อกิจการอื่น หรื อสามารถใช้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนินงานของ
บุคคล หรื อกิจการอื่น โดยกลุ่มบริ ษทั มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ่งกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุที่ 11 มีดงั นี้
ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่ อกิจการหรื อบุคคล
ประเทศที่จดั ตั้ง / สั ญชาติ
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
บริ ษทั ดราฟท์แอดเวอร์ไทซิ่ง (กัมพูชา) จํากัด
กัมพูชา
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันบางส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
บริ ษทั ประกิต แอนด์ ซันส์ จํากัด
ไทย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด หาดทรายแก้ว บ้านกรู ด รี สอร์ท
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
นายชัญญ์ทพั พ์ เทศะแพทย์
ไทย
กรรมการบริ ษทั ย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการกําหนดราคา
รายการ
รายได้ค่าบริ การ
ราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดียวกันกับลูกค้าทัว่ ไป
ต้นทุนบริ การ
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ขายยานพาหนะ
ราคาที่ตกลงกัน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
คิดตามพื้นที่ที่เช่าในอัตราที่อา้ งอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ข้อตกลงในการจัดการบริ หารงาน
คิดค่าบริ การระหว่างกันตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
เงินปันผลรับ
ตามที่ประกาศจ่ายโดยกิจการที่ลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
คิดอัตราดอกเบี้ย MOR ของ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

24
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
2,164
3,690
รายได้ค่าเช่า
4,113
4,113
รายได้เงินปันผล
6,999
8,133
รายได้ค่านายหน้า
5,613
5,863
รายได้อื่น
704
610
รายได้บริ การ
249
ต้นทุนบริ การ
1,159
4,062
การร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ การ
962
5,696
รายได้ค่านายหน้า
553
738
553
738
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
1,800
1,800
1,800
1,800
รายได้ค่าเช่า
360
360
360
360
รายได้ดอกเบี้ย
15
1,543
763
รายได้อื่น
88
94
88
94
ต้นทุนบริ การ
136
บริษทั /บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่นๆ
รายได้ค่าบริ การ
774
2,189
654
2,008
รายได้ค่านายหน้า
567
823
567
823
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
60
60
60
60
รายได้ค่าเช่า
654
668
654
668
รายได้อื่น
2,693
2,367
145
146
ต้นทุนบริ การ
6,044
26,165
336
255
ขายยานพาหนะ
1,050
1,050
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
21,554
24,904
14,949
17,184
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน
537
636
262
373
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
4.1

ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด(เมียนร์ม่า)
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ : บริ ษทั ไดเร็คท์เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท62 จํากัด
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

2562
-

-

10,141
137
4

15,473
504
-

916

6,667

702

579

85
4

-

85
4

-

146
296
1,447

148
32
2
6,849

146
167
11,386

148
2
16,706

1,447

6,849

11,386

16,706
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 โดยจัดตามอายุหนี้ได้ดงั ต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
2562
2563
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
923
1,754
4,255
3,942
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
481
1,560
1,856
2,361
3 - 6 เดือน
22
1,515
2,182
3,417
6 - 12 เดือน
21
2,020
3,093
6,986
มากกว่า 12 เดือน
รวม
1,447
6,849
11,386
16,706
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
6,849
11,386
16,706
สุ ทธิ
1,447
4.2

ลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด(เมียนร์ม่า)
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง (กัมพูชา) จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

-

-

50,915
522
73

33,795
6,242
-

12,285

15,319

12,285

15,319

86
9,501
21,872

40
14,411
29,770

86
9,501
73,382

40
14,411
69,807

21,872

29,770

73,382

69,807
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 โดยจัดตามอายุหนี้ได้ดงั ต่อไปนี้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ
4.3

งบการเงินรวม
2563
2562
15,096
20,017

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
38,608
34,427

6,776
21,872

9,753
29,770

30,023
4,477
274
73,382

26,314
9,066
69,807

21,872

29,770

73,382

69,807

เงินทดรองจ่ ายกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด(เมียนร์ม่า)
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)

4.4

-

-

20

-

23
23

1
1

23
43

-

ดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด

2562
-

144

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

28
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.5

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์
พาร์ทเนอร์ ส จํากัด

2563

5.00

2562

-

2563

5,000

2562

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่กจิ การที่
เกีย่ วข้ องกัน
การร่ วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
4.6

5,000
(5,000)
-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

42,000
26,000
(63,000)
5,000

-

20,000
(20,000)
-

เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด(เมียนม่าร์)
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม

2562
-

3,916
307
4,223

-

10,871
11,533

13,173
35
16,776

5,279
468
5,747

319
307
23,030

273
468
30,725
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.7

เจ้าหนี้เรียกเก็บเงินแทนกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

2562
61,117

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,408
29,471

2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง (กัมพูชา) จํากัด
4.8

2563
38,286

ค่าใช้ จ่ายพนักงานค้ างจ่าย-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด

4.9

-

-

1,392

1,392

เรื่องอื่นๆ
บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําตามที่ กล่ าวในหมายเหตุ 9 จํานําเป็ นหลักประกันเงินเบิกเกิ นบัญชี และวงเงิ น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารของกิจการร่ วมค้าแห่งหนึ่งในวงเงิน 30 ล้านบาท
บริ ษทั นําที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างบางส่วนใช้เป็ นหลักประกันเบิกเกินบัญชีธนาคารให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งวงเงินจํานอง 30 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย 2 แห่งทําสัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 และเดือนธันวาคม
2564 ตามลําดับ อัตราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลําดับ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน 2 แห่ งทําสัญ ญาเช่ าพื้ นที่ สํานัก งานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี สิ้ น สุ ด ในเดื อนมิ ถุน ายน 2565 และเดื อ น
ธันวาคม 2563 ตามลําดับ อัตราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 4,500 บาท ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งทําสัญญาเช่าเครื่ องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2563 อัตรา
เช่ารวมเดือนละ 105,738 บาท
การร่ วมค้าแห่งหนึ่งทําสัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 2 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2563 อัตราเช่าเดือนละ 30,000
บาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การบริ หารจัดการกับบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2564 อัตราค่าบริ การเดือนละ
32,000 บาท และได้ทาํ สัญญาบริ หารจัดการกับการร่ วมค้า 1 แห่ ง ระยะเวลา 2 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2563 อัตราค่าบริ การเดือน
ละ 150,000 บาท

30
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
6.

งบการเงินรวม
2562
2563
1,496
350
12,000
6,937
108,843
147,928
122,339
155,215

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
45
45
8,815
3,465
65,635
82,161
74,495
85,671

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น – สุทธิ
ลูกหนี้ค่าสื่ อโฆษณา
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น – สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้เรี ยกเก็บเงินแทน
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจําจ่ายค่าสื่ อโฆษณา
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายอื่น ๆ
อื่นๆ
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,447
27,862

6,849
24,963

11,386
7,919

16,706
12,957

21,872
187,757

29,770
174,685

73,382
121,719

69,807
137,427

6,805
23
15,260
42,046
2,023
7,419
312,514

15,092
1
11,676
27,661
144
59
3,692
294,592

43
5,846
28,372
7
2,509
251,183

4,825
5,637
18,527
45
2,255
268,186

31
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้า-บริ ษทั อื่นซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,719
10,573

2563
18,869

2562
14,418

8,959
63
91
1,527
29,509

10,425
110
10
1,541
26,504

4,218
4
7,941

2,367
12
5
12,957

(1,647)
27,862

(1,541)
24,963

(22)
7,919

12,957

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณา-บริ ษทั อื่น ซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
129,982
102,197
66,379
77,995
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
58,751
68,981
55,707
58,847
3 - 6 เดือน
2,961
579
6 - 12 เดือน
24
539
24
มากกว่า 12 เดือน
5,345
5,351
6
รวม
194,102
180,029
122,110
137,427
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
(6,345)
(5,344)
(391)
187,757
174,685
121,719
137,427
สุ ทธิ

32
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
7.

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

กองทุนที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
กองทุนที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัด
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
33,018
34,776
4,092
37,110
34,776

ในปี 2548 บริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลจํานวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิ ชย์
จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดย บริ ษทั ได้ส่งมอบเงินลงทุนเริ่ มต้นแก่บริ ษทั หลักทรัพย์ฯ เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท
และได้กาํ หนดนโยบายการลงทุนแบบ Privileged Select – IPO โดยเป็ นการลงทุนในกองทุนผสมยืดหยุน่ เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทหุ ้น สามัญ ที่ จ ดทะเบี ยนใหม่ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละตราสารหนี้ ใดๆ ที่ มี ปั จจัยพื้ น ฐานดี ทั้งนี้ นโยบายการลงทุ น และ
ค่าธรรมเนี ยมผูร้ ับฝากทรัพย์สินเป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล โดยมีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในกองทุ นส่ วนบุคคลซึ่ งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ นไทยพาณิ ชย์
จํากัดประกอบด้วย

เงินลงทุน-ราคาทุน
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
20,000
20,000
13,018
14,776
33,018
34,776

33
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับรายงานการลงทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
1,070
5,167
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-ราคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
หุน้ กู้
17,165
18,347
พันธบัตร
7,061
2,048
กองทุนเปิ ด
7,678
9,077
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
151
180
หนี้สินอื่น
(107)
(43)
รวม
33,018
34,776
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลอีกจํานวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้ส่งมอบเงินลงทุนเริ่ มต้นแก่บริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท และเป็ นการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศแถบเอเชียโดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ของประเทศที่ลงทุนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนและ
ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สินเป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลซึ่งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัดประกอบด้วย

เงินลงทุน-ราคาทุน
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
3,000
1,092
4,092

34
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้รับรายงานการลงทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-ราคายุติธรรม
4,098
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น
(6)
รวม
4,092
8.

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว – อื่นๆ
(2562: เงินลงทุนชั่วคราว – อื่นๆ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชัว่ คราว - อื่นๆ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หน่วยลงทุน-ราคาทุน
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม

2563
188,102
1,653
189,755

2562
299,309
5,140
304,449

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
105,411
221,618
662
4,654
106,073
226,272

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ (2562: หลักทรัพย์เพือ่ ค้า) สําหรับแต่ละปี วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ยอดยกมาต้นปี
299,309
236,297
221,618
228,868
ซื้อเงินลงทุน
66,199
159,218
61,199
84,218
จําหน่ายเงินลงทุน
(177,406)
(93,364)
(177,406)
(88,626)
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่ หมุ นเวียนอื่น/
(2,842)
(2,842)
เงินลงทุนระยะยาว
299,309
105,411
221,618
รวม
188,102
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
1,653
5,140
662
4,654
สุ ทธิ
189,755
304,449
106,073
226,272

35
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
9.

เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน

เงินฝากประจํา – หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
สุ ทธิ
10.

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
30,000
1.85%
30,000
1.85%
30,000
30,000

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตราสารทุนที่อยู่
ในความต้องการ
ของตลาด
ตราสารหนี้-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
หั ก ตราสารหนี้ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ ะยะยาว
ตราสารทุน-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
รวมมูลค่าตราสารทุน
สุ ทธิ

142,211
(39,540)
102,671
102,671

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้
ตราสารทุนที่ไม่
ที่จะถือจนครบ
อยูใ่ นความ
กําหนด
ต้องการของตลาด

22,000
22,000
22,000
22,000

3,143
(3,143)
-

รวม

22,000
22,000
22,000
145,354
(39,540)
(3,143)
102,671
124,671

36
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตราสารทุนที่อยู่
ในความต้องการ
ของตลาด
ตราสารหนี้-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
หั ก ตราสารหนี้ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ ะยะยาว
ตราสารทุน-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
รวมมูลค่าตราสารทุน
สุ ทธิ

134,175
(43,688)
90,487
90,487

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้
ตราสารทุนที่ไม่
ที่จะถือจนครบ
อยูใ่ นความ
กําหนด
ต้องการของตลาด

47,000
47,000
(30,000)
17,000
17,000

3,143
(3,143)
-

รวม

47,000
47,000
(30,000)
17,000
137,318
(43,688)
(3,143)
90,487
107,487

รายการเคลื่อนไหวสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (2562: หลักทรัพย์เผื่อขาย) สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ยอดยกมาต้นปี
184,318
164,847
ซื้อเงินลงทุน
15,503
45,412
ไถ่ถอนเงินลงทุน
(30,000)
(15,000)
จําหน่ายเงินลงทุน
(2,467)
(13,329)
โอนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชัว่ คราว
2,388
รวม
167,354
184,318
ขาดทุนจากการด้อยค่า
(3,143)
(3,143)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
(39,540)
(43,688)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุ ทธิ
124,671
137,487
หัก ตราสารหนี้ที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
(30,000)
สุ ทธิ
124,671
107,487
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้เป็ นกําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมและได้
แสดงรายการไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นของบริ ษทั รวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพย์จาํ นวนเงิน 2 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.33 ต่อปี ซึ่งครบกําหนดไถ่ถอนภายในวันที่ 20 สิ งหาคม 2564
11.

เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริษทั ร่ วมและบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อกิจการ

ประเภท
กิจการ

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงินลงทุน
วิธี
วิธี
ราคาทุน
ส่ วนได้เสี ย

บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด (เดิมชื่อ : บริ ษทั ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด)

โฆษณา

2,000,000

49.00

1,421

850

-

โรงพยาบาล

926,250,000

31.37

300,000

241,750

-

โฆษณา

10,000,000

42.00

16,800

24,045
266,645

-

เงินปั นผล
รับ

บริษทั ร่ วม

บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
การร่ วมค้ า (ลงทุนโดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ ส จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อกิจการ

ประเภท
กิจการ

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงินลงทุน
วิธี
วิธี
ราคาทุน
ส่ วนได้เสี ย

โฆษณา

2,000,000

49.00

1,421

952

-

โรงพยาบาล

428,625,000

35.41

150,375

93,368

-

โฆษณา

10,000,000

42.00

16,800

23,923
118,243

-

เงินปั นผล
รับ

บริษทั ร่ วม

บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด(เดิมชื่อ : บริ ษทั ไดเร็คท์เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด)
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
การร่ วมค้ า (ลงทุนโดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ ส จํากัด
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
จําหน่ายเงินลงทุน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
13,152
13,659
(507)
13,152
13,152
13,152
13,152

การจําหน่ ายเงินลงทุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ประกิต แอนด์ เอฟซี
บี จํากัด (กัมพูชา) โดยได้รับชําระเงินคืนทั้งหมดตามที่เคยลงทุนไว้จาํ นวน 20,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ (507,358 บาท) และรับรู ้กาํ ไร
จากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจํานวน 507,358 บาท
การคํา้ ประกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสื อคํ้า
ประกันประกวดราคาและวงเงินหนังสือคํ้าประกันสัญญาเพือ่ ใช้ในกิจการของบริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
ในวงเงินรวม 80 ล้านบาทโดยใช้ที่ดินและอาคารสํานักงานของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
การเรี ยกชําระค่ าหุ้นของบริ ษัทร่ วม
ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ อีกหุน้ ละ
25 บาท จํานวน 2,992,500 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 74,812,500 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563
ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ของบริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ อีกหุน้
ละ 25 บาท จํานวน 2,992,500 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 74,812,500 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2563

39
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

บริ ษทั
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอนด์
เอฟซี บี จํากัด (กัมพูชา)
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
(ประเทศเมียนม่าร์ )
รวมบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด(เดิมชื่อ “บริ ษทั
ไดเร็คท์เรสพ็อนซ์(ประเทศไทย)
จํากัด”
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
รวมบริ ษทั ร่ วม
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน

หน่วย : พันบาท
ประเภท
กิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
(บาท/US$)
(ร้อยละ)
2563
2562

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
2563
2562

เงินปั นผลรับ
2563
2562
4,999

4,999

โฆษณา

10,000,000

99.99

99.99

9,999

โฆษณา

25,000 US$

-

-

-

-

-

1,135

โฆษณา

2,000,000

99.965

99.965

1,999

1,999

1,999

1,999

โฆษณา

50,000 US$

70.00

70.00

1,154
13,152

1,154
13,152

-

-

โฆษณา

2,000,000
926,250,000/
428,625,000

49.00

49.00

1,421

1,421

-

-

31.37

35.41

300,000
301,421
314,573
314,573

150,375
151,796
164,948
164,948

-

-

6,998

8,133

โรงพยาบาล

9,999

ข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าและส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการเหล่านี้มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมรายได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั

บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด(เดิมชื่อ “บริ ษทั ได
เร็ คท์เรสพ็อนซ์(ประเทศไทย) จํากัด”
2563
2562
2,550
1,947
814
5
25
7
(207)
(15)
(102)
7
850
952

บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์
แอนด์ พาร์ทเนอร์ ส จํากัด
2563
2562
61,201
100,693
34,188
73,734
143,201
271,483
54
1,929
23
810
11,346
11,323

บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท
62 จํากัด
2563
2562
994,992
437,789
43,485
10,035
1,261
1,549
(3,872)
(971)
(1,243)
(344)
298,511
151,468
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
12.

เงินให้ ก้ยู ืมแก่พ นักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ให้กเู้ พิม่ ระหว่างปี
รวม
หัก รับคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก เงินให้กยู้ มื ส่ วนที่จะครบกําหนดในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2563
125
200
325
(95)
230
(90)
140

2562
245
245
(120)
125
(95)
30

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

บริ ษทั ได้ให้พนักงานกูย้ มื เงินตามระเบียบของบริ ษทั เพือ่ เป็ นสวัสดิการให้แก่พนักงานบริ ษทั โดยไม่คิดดอกเบี้ย เงินให้กยู้ มื ส่วนที่จะ
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี แสดงอยูใ่ นลูกหนี้อื่น
13.

อสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดินให้เช่า มีราคาทุน 46.22 ล้านบาท (2562 : 46.22 ล้านบาท) โดย
ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 387.28 ล้านบาท (2562 : 387.28 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก กลุ่มบริ ษทั มีนโยบาย
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจําทุก 5 ปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 387.28 ล้านบาท (2562 : 387.28 ล้านบาท) ถูกจัดลําดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นระดับที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
อาคาร สิ่ งปลูก
สร้างและส่ วน
ปรับปรุ ง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /
1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิทางบัญ ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ทรัพย์สินเช่า

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
7,725
2,575
(10,300)

รวม

54,811
-

95,032
-

2,699
-

55
-

21,392
500
(7)
10,300

21,829
3,447
(168)
-

15,833
1,264
(3,457)
-

219,376
7,786
(3,632)
-

54,811
54,811

95,032
95,032

2,699
2,699

55
55

32,185
21
32,206

25,108
1,149
(27)
26,230

13,640
1,591
(1,729)
13,502

-

223,530
2,761
(1,756)
224,535

-

75,031
4,086
-

1,990
90
-

42
11
-

13,530
4,373
(5)

14,871
2,295
(161)

9,243
1,277
(2,252)

-

114,707
12,132
(2,418)

-

79,117
4,085
83,202

2,080
90
2,170

53
2
55

17,898
4,502
22,400

17,005
2,480
(21)
19,464

8,268
1,232
(1,729)
7,771

-

124,421
12,391
(1,750)
135,062

54,811

15,915

619

2

14,287

8,103

5,372

-

99,109

54,811

11,830

529

-

9,806

6,766

5,731

-

89,473
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุ ง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /
1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 /
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

54,811
-

95,032
-

2,699
-

21,102
225
10,300

18,794
3,023
(23)
-

13,170
1,264
(3,457)
-

7,725
2,575
(10,300)

213,333
7,087
(3,480)
-

54,811
54,811

95,032
95,032

2,699
2,699

31,627
21
31,648

21,794
935
22,729

10,977
12
10,989

-

216,940
968
217,908

-

75,031
4,086
-

1,990
90
-

13,284
4,340
-

12,261
2,044
(23)

7,453
1,090
(2,252)

-

110,019
11,650
(2,275)

-

79,117
4,085
83,202

2,080
90
2,170

17,624
4,436
22,060

14,282
2,199
16,481

6,291
953
7,244

-

119,394
11,763
131,157

54,811

15,915

619

14,003

7,512

4,686

-

97,546

54,811

11,830

529

9,588

6,248

3,745

-

86,751

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนจํานวน 66.64 ล้านบาท และ 70.73 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
15.

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
19,464
(1,689)
17,775

2562
19,193
(2,519)
16,674

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
12,599
12,924
(1,490)
(2,422)
11,109
10,502

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/ รายได้ใน
รับรู ้โดยตรง
เข้าส่วนของ
1 มกราคม
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
ผูถ้ ือหุน้
2563
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
1,287
(3)
1,284
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
628
628
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
8,737
(829)
7,908
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
217
886
9,644
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8,541
รวม
19,193
214
57
19,464
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
2,519
(830)
1,689
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(830)
1,689
รวม
2,519
สุ ทธิ
16,674
1,044
57
17,775
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/ รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

รับรู ้โดยตรง
เข้าส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม
2562

1,291

(4)

-

-

1,287

628

-

-

-

628

4,919
8,327
15,165

5
214
215

3,813
3,813

-

8,737
8,541
19,193

2,104
2,104
13,061

415
415
(200)

3,813

-

2,519
2,519
16,674
หน่วย : พันบาท

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/ รายได้ใน
รับรู ้โดยตรง
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน เข้าส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม
2563

628

-

-

-

628

8,736
3,560
12,924

2
2

(829)
502
(327)

-

7,907
4,064
12,599

2,422
2,422
10,502

(932)
(932)
934

(327)

-

1,490
1,490
11,109
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/ รายได้ใน
รับรู ้โดยตรง
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน เข้าส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม
2562

628

-

-

-

628

4,918
3,790
9,336

5
(230)
(225)

3,813
3,813

-

8,736
3,560
12,924

2,078
2,078
7,258

344
344
(569)

3,813

-

2,422
2,422
10,502
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
16.

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2562
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายการค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าสื่ อโฆษณาและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้เรี ยกเก็บเงินแทน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าหุน้
เงินมัดจํารับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

17.

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,223
58,505

5,747
38,450

23,030
17,791

30,725
3,456

145,014
207,742

132,008
176,205

111,471
152,292

107,911
142,092

38,286
1,372
23,335
1,802
4,720
69,515
277,257

61,117
17,017
7,712
7,154
93,000
269,205

8,408
1,392
1,372
13,661
1,303
4,567
30,703
182,995

29,471
1,392
10,823
3,525
6,993
52,204
194,296

สิ ทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเคลื่อนไหวของสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ค่าสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
สุ ทธิ

10,788
(1,108)
9,680

12,312
(1,524)
10,788
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีได้แก่ ค่าสิ ทธิการเช่าที่ได้รับล่วงหน้าจากการนําที่ดินของบริ ษทั แปลงหนึ่งให้บริ ษทั แห่งหนึ่งเช่ามีกาํ หนดระยะเวลา
29 ปี โดยได้ทาํ สัญญาเช่าในลักษณะสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว ซึ่งนอกจากค่าสิ ทธิการเช่า ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ยังจะได้รับค่าเช่ารายปี
จากการให้เช่าสินทรัพย์ดงั กล่าวดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ปี การเช่า
อัตราค่าเช่าต่อปี
2559 – 2563
399
2564 – 2568
439
2569 – 2572
483
18.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - 1 มกราคม
ขาดทุนจากคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริ การ
ดอกเบี้ยตามภาระผูกพัน
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
โอนพนักงานไปบริ ษทั ย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน - 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2563
42,702
41,632
4,433
3,283
4,015
642
1,211
(2,839)
(4,156)
48,221
42,702

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
17,790
18,942
2,511
986
922
271
410
(1,245)
(1,092)
(1,392)
20,313
17,790

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษทั ประมาณ 9 ปี และ
ของบริ ษทั ย่อยประมาณ 9 -16 ปี
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ

1.09-1.49
4.78-34.38
3.00

1.50-3.13
1.09
3.82-28.65
5.73-34.38
3.00
3.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560

1.50
4.78-28.65
3.00
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ฐ านที่ เกี่ ยวข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ อ าจเป็ นไปได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวน
เงินดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ - 31 ธันวาคม 2563
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
(1,498)
1,585
(638)
673
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.00)
3,170
(2,891)
1,342
(1,234)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20.00)
(3,444)
3,920
(1,598)
1,826
19.

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

20.

2563
จํานวนหุน้

จํานวนเงิน

หน่วย : พันหุน้ / พันบาท
2562
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน

1

94,439
94,439

94,439
94,439

94,439
94,439

94,439
94,439

1

60,450
60,450

60,450
60,450

60,450
60,450

60,450
60,450

ส่ วนเกินทุนและสํารอง
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ จด
ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่บนั ทึกไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รวม ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงสุ ทธิในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจนกระทัง่ มีการจําหน่าย
21.

เงินปันผล
บริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท และได้จ่ายปันผล จํานวน 36.27 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บริษทั ย่อย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และ 29 เมษายน 2563 ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง ผูถ้ ือ
หุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 5 ล้านบาทและ
2 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
บริ ษทั ไม่ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผลู ้ งทุนที่ตอ้ งห้ามการรับเงินปันผลเพราะไม่ได้ลงทุนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

22.

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงานดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงานธุรกิจที่สําคัญนี้
ให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่ายงานธุรกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมี
ดังนี้
 ส่วนงาน 1 รับจ้างผลิตงานโฆษณา
 ส่วนงาน 2 นายหน้าจัดหาสื่ อโฆษณา
 ส่วนงาน 3 ลงทุนในธุรกิจ
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลตามเขตภูมิศาสตร์ โดยจําแนกตามรายได้และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้นาํ เสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สูงสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจที่รายงานในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
รายได้ค่า
ลงทุน
รายได้ค่าบริ การ
รวม
นายหน้า
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
รายได้
158
194
125
154
10
21
293
369
กําไรจากการดําเนินงานส่ วนงาน
31
39
58
82
10
21
99
142
15
รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่ วน
21
(86)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
(98)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
28
65
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ตามส่ วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รายได้ค่า
นายหน้า
2563
2562
215
221
215
221

รายได้ค่าบริ การ
2562
2563
31
31
31
31

รายได้จากการ
ลงทุน
2563
2562
648
625
648
625

รวม
2563
894
364
1,258

2562
877
386
1,263

ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวม สําหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้ค่านายหน้า ค่าบริ การอื่นและเงินลงทุน
275
348
18
21
293
369
กําไรจากการดําเนินงานส่ วนงาน
สินทรัพย์ตามส่วนงาน

97

141

2

1

99

142

1,209

1,225

49

38

1,258

1,263
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
23.

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หาร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 1.23 ล้าน
บาท และ 5.39 ล้านบาท ตามลําดับ

24.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

25.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

139,649

159,300

59,438

66,131

ต้นทุนบริ การ

127,678

154,917

32,192

26,448

ค่าเสื่ อมราคา

12,392

12,132

11,763

11,650

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
2562
2563
6,271
10,236
(1,044)
200
5,227
10,436

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
4,255
6,520
(934)
569
3,321
7,089

52
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

ก่อนภาษี
เงินได้
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
กําไร(ขาดทุน)จาการขาย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

4,147

(829)

3,318

(19,067)

3,813

(15,254)

(293)

-

(293)

-

-

-

(4,433)
(579)

886
57

(3,547)
(522)

(19,067)

3,813

(15,254)
หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนภาษี
เงินได้
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
กําไร(ขาดทุน)จาการขาย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

4,147

(829)

3,318

(19,067)

3,813

(15,254)

(293)

-

(293)

-

-

-

(2,511)
1,343

502
(327)

(2,009)
1,016

(19,067)

3,813

(15,254)
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริ งสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นดังนี้
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2562

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริ ษทั ย่อย
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จา่ ยที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

จํานวนเงิน
27,718
20.00
5,543
1,695
(3,563)
2,596
6,271
(1,044)
18.86
5,227

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

16.18

จํานวนเงิน
64,509
12,901
1,480
(5,590)
1,445
10,236
200
10,436

หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ) จํานวนเงิน
(ร้ อยละ) จํานวนเงิน
31,553
54,382
20.00
6,311
20.00
10,876
(3,140)
(4,894)
1,084
538
4,255
6,520
(934)
569
10.53
3,321
13.04
7,089

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรทางภาษีที่จะต้องเสี ยตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประมวลรัษฎากร
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
26.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักโดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม

27.

หน่วย : พันบาท/ พันหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

22,106

53,731

28,232

47,293

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

60,450
0.37

60,450
0.89

60,450
0.47

60,450
0.78

เครื่ องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการบริ หารและมีการควบคุมการบริ หารความเสี่ ยง โดยได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั โดยรายงานความเสี่ ยงจะระบุปัจจัย
เสี่ ยงตามระดับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่อ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหาย กลุ่ม
บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงโดยมีการกําหนดวงเงินสิ นเชื่อ และให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ ยงั มีนโยบายที่จะ
ทําธุรกรรมกับผูค้ า้ ที่มีความน่าเชื่ อถือและได้รับหลักประกันที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสของการสู ญเสี ยทางการเงินจากการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาได้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีาระดอกเบี้ยส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญ ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และในอัตราดอกเบี้ย
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อในวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ถ้าวันที่กาํ หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : พันบาท

ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1-5 ปี

มากกว่า
5 ปี

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

108,843
-

13,496
312,514

122,339
312,514

0.25
-

226,865

226,865

-

30,000

1.85

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

22,000

-

-

102,671

124,671

2.80-6.80

-

-

-

-

277,257

277,257

-

-

หน่วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

มากกว่า
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

65,635
-

8,860
251,183

74,495
251,183

0.25
-

-

-

-

-

143,184

143,184

-

30,000

-

-

-

-

30,000

1.85

-

22,000

-

-

102,671

124,671

2.80-6.80

-

-

-

-

182,995

182,995

-
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : พันบาท

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1-5 ปี

มากกว่า
5 ปี

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

147,928
-

7,287
294,592

155,215
294,592

0.375
-

339,224

5,000
339,224

5.00

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

5,000
-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

30,000

3.00-4.75

30,000

-

-

-

-

30,000

1.85

-

17,000
-

-

-

90,487
30

107,487
30

3.00-6.80
-

-

-

-

-

269,205

269,205

-

หน่วย : พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
เงินฝากธนาคารทีต่ ิด
ภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

มากกว่า
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

82,161
-

3,510
268,186
261,047

85,671
268,186
261,047

0.375
-

30,000

-

-

-

-

30,000

3.00-4.75

30,000

-

-

-

-

30,000

1.85

-

17,000

-

-

90,487

107,487

3.00-6.80

-

-

-

-

194,297

194,297

-

57
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้ อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่า
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินจ๊าดพม่ า
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ ยง

7,633
39,040
(36,393)
10,280

9,819
26,984
(28,155)
8,648

หน่วย:พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

-

-

ความเสี่ ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือ่ ทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
27.2 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึงจํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ สินกันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ ในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ข้อมู ล
เพิม่ เติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน

58
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
มูลค่า
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ยุติธรรมผ่าน กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวม
มูลค่า
กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น ตัดจําหน่าย ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
สินทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
122
122
122
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
312
312
312
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
37
37
37
หน่วยลงทุน
190
190
190
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน
30
30
30
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

22

22

22

-

103

-

103

103

-

-

277

277

277

59
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

74
-

-

251

74
251

74
251

37
106

-

-

37
106

37
106

30

-

-

30

30

-

-

22

22

22

-

103

-

103

103

-

-

183

183

183

ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย ราคาตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ข้อมูลระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ข้อมูลระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

60
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวมสิ นทรัพย์

102,671
102,671

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

37,110
189,755

-

37,110
189,755

22,000
248,865

-

102,671
22,000
351,536
หน่วย : พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
37,110
หน่วยลงทุน
106,073
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
102,671
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
22,000
รวมสิ นทรัพย์
102,671
165,183
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

-

37,110
106,073

-

102,671
22,000
267,854
หน่วย : พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

34,776
304,449

-

34,776
304,449

90,487
90,487

47,000
386,225

-

90,487
47,000
476,712

61
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
34,776
หน่วยลงทุน
226,272
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
90,487
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
47,000
รวมสิ นทรัพย์
90,487
308,048
ในระหว่างงวดบัญชีไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

รวม

-

34,776
226,272

-

90,487
47,000
398,535

การประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ วดั มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศ
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ข้อมูลระดับ 3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดวัดมูลค่าด้วยวิธีปรับปรุ งสิ นทรัพย์
สุทธิตามข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างสมเหตุสมผล
28.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารง
ไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั 0.41 : 1 และ 0.40 : 1
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.27 : 1 และ 0.28 : 1 ตามลําดับ

29.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ยงั มิได้เปิ ดเผยไว้ในที่อื่น ดังนี้
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี กบั ธนาคารหลายแห่ ง เป็ นจํานวน 41 ล้านบาท โดยจํานองที่ ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และ
จํานําเงินฝากธนาคารของบริ ษทั และของกรรมการบริ ษทั ย่อยเป็ นหลักประกัน และมีกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยร่ วมคํ้า
ประกันด้วย
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ได้ใช้พนั ธบัตรรัฐบาลของกรรมการบริ ษทั จํานวนเงิน 500,000 บาท เพือ่ เป็ นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง
30.

ข้ อมูลอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้นในงบการเงินรวม คิดเป็ น 14.71 บาทต่อหุ ้นและ 14.95 บาท ต่อหุ ้น
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ น 14.16 บาทต่อหุน้ และ 14.28 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ

31.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2563

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือ
จนครบกําหนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
-เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
-เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือ
จนครบกําหนดภายในหนึ่งปี
-อื่น ๆ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น
รวม
32.

งบการเงินรวม
จัดประเภท
หลังจัด
ใหม่
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
หลังจัด
ใหม่
ประเภทใหม่

339,224

(339,224)

-

261,047

(261,047)

-

30,000

(30,000)

-

30,000

(30,000)

-

-

34,776

34,776

-

34,776

34,776

107,487

30,000
304,448
(107,487)

30,000
304,448
-

107,487

30,000
226,271
(107,487)

30,000
226,271
-

476,711

107,487
-

107,487
476,711

398,534

107,487
-

107,487
398,534

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

