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ถึงแม้ปี 2563 จะเป็นปีที่ยากลำบากของเศรษฐกิจไทย

เราก็จะพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
และแก้ปัญหานี้ไปด้วยกัน

รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย ในปี 2562 อยู่ในภาวะถดถอย เมื่อเทียบกับปี 2561 กล่าวคือในปี 2561 อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยู่ที่ 3.6% และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ 4.1% แต่ในปี 2562 อัตราการ
เจริญเติบโต GDP ของโลกอยู่ที่ 3.0% และของประเทศไทยอยู่ที่ 2.4% แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจทั้งของโลกและประเทศไทยเริ่มเข้า
สู่ภาวะถดถอย สาเหตุหลักคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทวีความรุนแรงและเข้มข้น
ขึ้นในทุกกรณี ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดลาวาศอก ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจโลกก็พลอย
ปั่นป่วนไปด้วย การค้าขายที่เคยซื้อง่ายขายคล่องเริ่มฝืดเคืองจนทำให้ทุกประเทศพลาดเป้าหมายในการส่งสินค้าออกและนำสินค้าเข้า
จากต่างประเทศ ทุกประเทศใช้มาตราการประหยัดและรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอด
สำหรับปี 2563 นี้เรายังพบกับปัญหาใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นและถาโถมเข้ามาหาเราอย่างไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะประเทศไทย ปีนี้น่าจะ
เป็นปีที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังไม่มีสัญญาณบวก
มากนัก เรายังมีปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นคือภัยแล้งที่รุนแรงมาก ทำให้การเพาะปลูกนอกฤดู ไม่สามารถทำได้ นอกจากนั้นใน
ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรายังมีโรคโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
โรคนี้ได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกมาประกาศห้ามคนจีน
ออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และได้ปิดเมืองต่าง ๆ หลายเมือง ไม่ให้คนเข้าออก เพื่อป้องกันโรคแพร่กระจาย ประเทศไทย
ซึ่งเคยได้รับอนิสงค์จากการมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยปีละประมาณ 40 ล้านคน ก็พลอยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไปด้วย
ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักโรงแรม ห้องอาหารต่าง ๆ เท่านั้น ธุรกิจอื่น ๆ ก็พลอยเงียบสงัดไปทุกหนแห่ง ทำให้เศรษฐกิ จซบ
เซาที่สุด ศูนย์การค้าและแหล่งช๊อปปิ้ง ต่างๆ ก็เงียบเหงาไร้ผู้คน วิกฤติครั้งนี้น่าจะใหญ่หลวงไม่แพ้กับเศรษฐกิจช่วง ”ฟองสบู่แตก”
ในปี 2540 มีการคาดการณ์ว่าถ้าโรค COVID-19 สามารถควบคุมได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวได้ใน
ไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ และเชื่อว่าการเจริญเติบโตของ GDP ในปี 2563 จะอยู่ระหว่าง 1.0% – 2.4%
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สำหรับธุรกิจโฆษณาของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาไม่แพ้กับเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มถดถอย ลูกค้าก็ใช้จ่าย
ทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยลง เพราะการโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ ถ้าเศรษฐกิจเริ่มมี
สัญญาณฟื้นตัว การโฆษณาก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ยามใดเศรษฐกิจถดถอยสิ่งแรกที่ลูกค้าทำก็คือตัดงบโฆษณา อย่างไรก็ดี บริษัทของเรา
ก็ได้พยายามร่วมใจกันทำงาน ถึงแม้จะต้องทำงานหนักขึ้น เราทุกคนก็ร่วมกั นทุ ่มเททำงานให้กับลูกค้ า จนเราสามารถทำผล
ประกอบการและมีกำไรได้ด ีพ อสมควร กล่าวคือ เราได้กำไรจากการประกอบการในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 53.73 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลกำไรต่อหุ้นๆ ละ 60 สตางค์ เท่ากับ 67.5% ของกำไรสุทธิ
สำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นั้น ขณะนี้งานตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในระยะคัด
สรรค์ผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 24 เดือน และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 เราเชื่อมั่นว่าการ
ลงทุนในโรงพยาบาลจะให้ผลดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเราก็สามารถลงทุ นในโครงการนี้ได้โดยใช้เงินสะสมของบริษัทที่สะสมมา
กว่า 40 ปี ไม่ต้องเพิ่มทุนหรือกู้ธนาคารมาลงทุนแต่ประการใด
ในปี 2563 นี้ อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่า ประเทศไทยกำลังผจญกับปัญหาเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรค COVID-19 ที่แพร่
ระบาดไปทั่วโลก สร้างปัญหากับทุกประเทศ ทุกธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่รายเดียว เราก็หวังว่า การระบาดของโรคร้ายนี้จะสิ้นสุดลงในหน้า
ร้อนนี้ และถ้าเป็นอย่างที่ทุกคนหวังไว้ เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้
ถึงแม้ปี 2563 จะเป็นปีที่ยากลำบากของเศรษฐกิจไทย เราก็จะพยายามฟัน ฝ่าอุปสรรคและร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อให้บริษัทของเรา
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เราเคยพบอุปสรรคเช่นนี้ในปี “ฟองสบู่แตก” ปี 2540 เราก็สามารถฟันฝ่ามาได้ ฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเรา
ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหา เราคงจะสามารถนำพาบริษัทของเราได้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้เช่นกัน

ประกิต อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.มนูญ พาหิระ และ นายโสมนัส ณ บางช้าง
เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัต ิห น้า ที ่ตามที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามหน้าที่และความรับผิด ชอบ ในปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม สี่ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินผล โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี สรุป
สาระสำคัญดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่ว ไป และมีการเปิดเผยอย่างเพีย งพอครบถ้ว น รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่มีความขั ดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ในการประชุมทุกครั้งจะมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
2. สอบทานการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการ
ประชุมกับบริษัทตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส มีความเห็นว่าระบบควบคุม ภายในเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งไม่ มี
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้บริษัทจ้างบริษัทตรวจสอบ
ภายในสำหรับปี 2563 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
อนุมัติให้จัดจ้างบริษัทตรวจสอบภายในสำหรับปี 2563
3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการ
เผยแพร่ระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท เป็ น รายไตรมาส หากพบการฝ่ า ฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต าม ก็ จ ะร่ ว มหารื อ และเสนอแนวทางแก้ ไ ขต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป โดยในปี 2562 ไม่พบการฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบ จริยธรรม และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและการจัดการ และได้ทบทวนถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งแนวทางแก้ไข โดยร่วมพิจารณากับผู้บริหารทุกครั้ง
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5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบั ติเหมาะสม ครบถ้วนตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
กำหนดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จากการพิจารณาตรวจสอบในประเด็นข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่
เกี่ยวข้อง มีความพยายามอย่างดีเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบ
ระเบียบต่างๆ ในการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโ ตที่
ยั่งยืน เป็นผลดีต่อตัวบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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วิสัยทัศน์

เติบโต
ไปด้วยกัน

เป็นบริษัทที่เติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณา
ไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสีย
พันธกิจ

ทรัพย์สินล้ำค่าที่สดุ ของบริษัท
คือ พนักงานของเรา
พรสวรรค์ของพนักงาน คือ ความสามารถ
ในการรังสรรค์งานที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ให้ลูกค้า
ผลงานที่บริษัทผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
คุณค่าของงานปรากฎอยู่ในผลงานที่บริษัทผลิตขึ้นมา
ซึ่งคุณค่าเหล่านี้นำพาให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน
ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวัสัยทัศน์
ภารกิจ รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทให้มีความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตาม โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างไร
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัทเริ่มต้นธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นบริษัทโฆษณา ในชื่อ “บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด” ผู้ก่อตั้ง คือ
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ เมื่อปี 2521 ต่อมาได้ร่วมทุนกับ Foote, Cone & Belding International Corp. (FCB) บริษัทโฆษณา
ใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น และจัดตั้งบริษัทใหม่ชอื่ บริษัท ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จำกัด ในปี พ.ศ.2529 เปลี่ยนเป็น
บริษัทมหาชนในปี 2535 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ “SET” ปี 2536
ในปี 2542 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) และเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจเป็น
1. ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
2. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้คำแนะนำปรึกษาและบริการ งานบัญชีและการเงินและให้บริการงานอื่น ๆ แก่
บริษัทในกลุ่มและบริษัทอื่น
3. วางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณาทุกประเภท
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นผู้ทำงานรับจ้างผลิตงานโฆษณาและงานโฆษณาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

มกราคม 2557

กรกฎาคม 2558

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

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การแพทย์
สุขุมวิท 62 จำกัด “การแพทย์” จำนวน 7,500 หุ้น และ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยซื้อในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ซึ่ง
เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นหุ้นที่ซื้อทั้งหมด 3,000,000
หุ้น หรือ 300 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.41 ของทุนจด
ทะเบียนของ “การแพทย์” เมื่อการเพิ่มทุนเสร็จแล้ว
2. อนุมัติให้ขายที่ดินจำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 3 ไร่ 1 งาน
54 ตารางวา ที่ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัท การแพทย์
สุขุมวิท 62 จำกัด ในราคารวม 250.3 ล้านบาท

มีนาคม 2557
อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินวงเงินไม่เกิน
79,460,000 บาท โดยบริษัทจะซือ้ หุ้นคืนไม่เกิน 5,800,000 หุ้น
หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 9.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุน้

เมษายน 2557
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่ม
IPG Group (FCB) ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทจำนวน 14,800,000
หุ้น หรือร้อยละ 24.67 ให้กับนิติบคุ คล/บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ใหม่รายใดซื้อหุ้นเกิน 5% ของทุนจดทะเบียน กำหนดระยะเวลา
ในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 18
พฤศจิกายน 2559 โดยขายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

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

กรกฎาคม 2557

สิงหาคม 2562

บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม P-FCB เป็น PRAKIT

อนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของ Prakit/FCB (Cambodia) Co., Ltd.
ให้กับ Draft Advertising Co., Ltd. ซึ่งเป็นตัวแทนของ FCB
ในประเทศกัมพูชา

ตุลาคม 2557
อนุมัติให้บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)
เข้าลงทุนในบริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
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รางวัล
แห่งความภูมิใจ
ผลงานของประกิตได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศหลายรางวัล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2561 – 2562 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

ปี
2561

2562

ชื่องานประกวด
CANNES LIONS

รางวัลที่ได้รับ
1 Bronze / Industry Craft Lions

ADMAN

1 Silver / Illustration for graphic design
1 Bronze / Telecommunication business equipment &
service

ONE SHOW
CLIO AWARDS

1 Bronze Craft/Illustration
1 Silver Craft/Illustration

D&AD AWARDS

1 Graphite pencil

London International Awards 1 Bronze / Design use of Illustration
SPIKES ASIA AWARDS
ADFEST

2 Gold (Design / Illustration)
2 Silver (Design / Illustration)
1 Silver (Print Craft Lotus)
1 Bronze (Design Lotus)
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการให้
ผู้บริโภคของลูกค้ามีประสบการณ์โดยตรง และช่วยในการ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น การจัดกิจกรรมประเภทนี้มีหลากหลาย
ประเภท เช่น งานเปิดตัวสินค้า จัดนิทรรศการ การจัดโรด
โชว์ (Roadshow) แจกของตัวอย่าง เป็นต้น งานประเภท
นี้ต้องการทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถจัด
กิ จ กรรมในช่ ว งระยะเวลาที ่ มี จ ำกั ด และต้ องแก้ ป ัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี เนื่องจากจะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จได้
4. งานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ งานประเภทนี้
ต้องมีทีมงานที่สามารถเข้าถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสื่อ
ต่าง ๆ เพราะเป็นงานที่ต้องทำประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง
ๆ ของลู ก ค้าให้ ผู ้บริ โภคทราบเช่ น การเชิ ญนั กข่ าวเพื่อ
ร่วมงานแถลงข่าวของลูกค้า (Public Relation) การส่งข่าว
ให้สื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
5. งานโฆษณาในอินโดไชน่า บริษัทที่อยู่ในแต่ละประเทศจะ
เป็นผู้ให้บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดย
ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นที่ชำนาญเฉพาะด้าน

บริ ษ ั ทฯ และบริ ษ ั ทในกลุ ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและการพัฒนา
ทางการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้บริการ
ลู กค้ าจึ งต้ องการผู ้ ชำนาญการเฉพาะด้ าน เพื ่ อให้ ล ู กค้ าได้
ประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน บริษัทจึงมีนโยบายแบ่งการดำเนินงาน
ตามประเภทของงาน และตามความชำนาญเฉพาะด้ า นของ
บุคลากรของบริษัทในกลุ่ม

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สู ง และการพั ฒ นาทางการสื ่ อสารมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่าง
รวดเร็ว การให้บริการลูกค้าจึงต้องการผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน บริษัทจึงมีนโยบาย
แบ่งการดำเนินงานตามประเภทของงาน และตามความชำนาญ
เฉพาะด้านของบุคลากรของบริษัทในกลุ่ม
1. การวางแผนกลยุทธด้านสื่อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้อ
สื่อโฆษณาทุกประเภท งานด้านนี้ต้องการผู้มีประสบการณ์
ในการวางแผนสื ่อโฆษณา ซึ ่ ง บริษ ัทเป็นผู้ ให้ บริการแก่
บริษัทในกลุ่มทั้งหมด และบริษัทอื่น บริษัทจะเป็นตัวกลาง
ในการซื้อสื่อทุกประเภท เพื่อจะได้ต้นทุนสื่อโฆษณาที่ดีที่สุด
สำหรับลูกค้าทุกราย
2. รับจ้างผลิตงานโฆษณา ผู้ผลิตงานโฆษณาคือ ผู้สร้างสรรค์
งานโฆษณาทุ ก รู ป แบบโดยแผนกวางแผนกลยุ ท ธ์
(Strategic Planning) แ ล ะ แ ผ น ก ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ง า น
(Creative) จะเป็นแผนกหลักในการคิดงานซึ่งบริษัทย่อย
จะเป็นบริษัทที่ผลิตงานด้านนี้ นอกจากนี้ยังจะต้องมีแผนก
บริหารงานลูกค้าเพื่อประสานงานระหว่างแผนกสร้างสรรค์
งานโฆษณา แผนกวางแผนกลยุทธ นายหน้าตัวแทนสื่อ
โฆษณา และลูกค้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรืน่
รวดเร็ว และประสบผลสำเร็จ
3. งานบริการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง งานประเภทนี้
จะเป็ น การบริ ก ารจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดแบบพิ เศษ

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
1. บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
บริษัทถือหุ้น 99.993%
2. บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทถือหุ้น 99.965%
3. Prakit Advertising Company Limited (Myanmar)
บริษัทถือหุ้น 70%
4. บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทถือหุ้น 49%
5. บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
บริษัทถือหุ้น 35.41%
นอกจากนี้บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัทย่อยของ
บริษัทได้ถือหุ้น 42% ใน บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์
พาร์ทเนอร์ส จำกัด
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ผังโครงสร้างการถือหุ้น

99.99%

99.96%

42%

0%

100%

70%

VIETNAM

MYANMAR

REPRESENTATIVE OFFICE

35.41%

49%
การแพทย์ สุขุมวิท 62

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

นายรัฐรงค์ ศรีเลิศ
ร้อยละ 25
นางธนพร บุญยั่งยืน นางภณิตา ชัยชนะวิชชกิจ และนายรัฐรงค์ ศรีเลิศ ทั้ง 3 ท่าน
ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท

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

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

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

*นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท
**นายแพทย์ประพันธ์ อภิสารธนรักษ์ เป็นน้องชายนายประกิต อภิสารธนรักษ์

4. บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 58 คือ
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ (กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ) ร้อยละ 8
นางธนพร บุญยั่งยืน
ร้อยละ 15
นางภณิตา ชัยชนะวิชชกิจ
ร้อยละ 10
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ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษทั ย่อย ปี 2560-2562 ตามงบการเงินรวม
สายผลิตภัณฑ์
รายได้ จ ากการวางแผนสื่ อ
โฆษณาและนายหน้า ตั วแทน
ซื้อสื่อโฆษณา

รายได้จากการรับจ้างผลิตงาน
โฆษณา

รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยว
-ข้ อ งกั บ งานประชาสั ม พั นธ์
แ ล ะ ง า น โ ฆ ษ ณ า ต ่ อ ก ลุ่ ม
เป้าหมายโดยตรง
รายได้จากการลงทุนและอื่นๆ

ดำเนินการโดย
•

บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

•

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง

•

บริษัทย่อยอื่นๆ

•

บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

•

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง

•

บริษัทย่อยอื่นๆ

•

บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

•

บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

•

บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง

•

บริษัทย่อยอื่นๆ
รวม

หน่วย : พันบาท

%การถือหุ้น

รายได้ปี 2562

%

รายได้ปี 2561

%

รายได้ปี 2560

%

-

103,570

26.65

138,226

29.24

101,219

19.64

99.99

47,216

12.15

49,637

10.50

54,164

10.51

2,935

0.76

2,884

0.61

1,677

0.32

153,721

39.56

190,747

40.35

157,060

30.47

-

28,392

7.31

64,100

13.56

91,146

17.68

99.99

126,000

32.42

138,753

29.35

209,997

40.74

17,288

4.45

15,201

3.21

11,234

2.18

171,680

44.18

218,054

46.12

312,377

60.60

22,021

5.66

25,451

5.38

11,125

2.16

22,021

5.66

25,451

5.38

11,125

2.16

-

31,040

7.99

25,884

5.47

22,003

4.27

99.99

6,999

1.80

12,042

2.55

12,404

2.41

3,146

0.81

590

0.13

466

0.09

41,185

10.60

38,516

8.15

34,873

6.77

388,607

100.00

472,768

100.00

515,435

100.00

99.96
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
ให้บริการแนะนำวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณา และเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา
แผนกสื่อโฆษณาจะเป็นผู้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามแผนที่วางไว้ เมื่อลูกค้า
อนุมัติแผนการซื้อสื่อโฆษณาแล้วแผนกสื่อโฆษณาจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับเจ้าของสื่อต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ทีวี
ดิจิตอล ผู้ผลิตรายการ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และสื่ออื่น ๆ เพื่อซื้อเวลาสำหรับเผยแพร่งานโฆษณาของลูกค้า รายได้ของบริษัท
คือค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา

รับจ้างผลิตงานโฆษณาทุกประเภท
รับจ้างผลิตงานโฆษณาทุกประเภทได้แก่ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ การผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท การผลิตส
ปอตโฆษณาทางวิทยุ การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อออนไลน์ และผลิตวัสดุโฆษณาทางสื่ออื่น ๆ
บริษัทสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงาน
โฆษณาดังนี้
1. ฝ่ายดูแลลูกค้า
แผนกดูแลลูกค้าทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริ ษัท ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในการผลิต
โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดตามผลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังติดตามการชำระค่าบริการของลูกค้าอีกด้วย
2. ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของลูกค้า ตลอดจนการ
พิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขบวนการตัดสินใจ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและวางกลยุทธ์ในแผนการสื่อสารทางการ
ตลาดให้กับลูกค้า ทั้งนี้เรามี 5 ขั้นตอนในการทำงานเริ่ม ต้ นด้ วย การเรียนรู้ ตามมาด้วย การทำความเข้าใจ จุดประกาย
แนวความคิด หยั่งถึงและตกแต่งแนวความคิดให้เข้าถึงผู้บริโภคและท้ายที่สุดคือ การทำให้ความคิดนั้นเจริญงอกงามออกมาเป็น
ผลงานที่ดีให้กับลูกค้าของบริษัท
3. ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา
ทีมงานสร้างสรรค์งานโฆษณาจะเริ่มคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา จากข้อมูลที่ได้จากแผนกวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ
แนวทางโฆษณาที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าจะเลือกผลงานที่คิดว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาต่อไป
เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์
4. ฝ่ายผลิต
นำเอางานที่ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาออกแบบและสร้างสรรค์ ไปผลิตเป็นชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือมีตัวแทนที่
ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า เพื่อผลิตชิ้นงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาหรืองานพิมพ์ต่างๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมผลิตจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่
1. การผลิตวัสดุโฆษณาทางสิง่ พิมพ์และบิลบอร์ด
การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์มีหลายประเภท เช่น การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับใบปลิวตลอดจนป้ายโฆษณา
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะติดตั้งภายใน หรือ ภายนอกอาคาร หรือป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาในหรือข้างรถโดยสารประจำ
ทาง หรือรถไฟฟ้า ในรถไฟ ในที่พักผู้โดยสาร ในสนามบิน ฯลฯ เป็นต้น
วิธีการผลิตวัสดุโฆษณาทางสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท มีเทคนิคในการผลิตแตกต่างกันออกไป เช่น การผลิตวัสดุโฆษณาทางหน้า
หนังสือพิมพ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ แต่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ เริ่ม
จากการสร้างสรรค์และออกแบบโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือข้อความที่จะใช้ในชิ้นงาน โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
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กราฟฟิคช่วยในการจัดทำ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือ การจัดทำเลย์เอ้าท์ เพื่อเสนองานให้ลูกค้า พร้อมทั้งเสนอวิธีการนำเสนอโฆษณานั้น
ๆ เมื่องานเป็นที่พอใจของลูกค้าก็จะดำเนินการผลิต โดยการจัดทำอาร์ตเวิร์คให้เป็นวัสดุโฆษณาสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งการ
ผลิตนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต
การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนต้องมีการพัฒนาทั้งบุคลากรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การผลิตวัสดุโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ผลิตและระยะเวลาในการผลิตด้วย
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการผลิตวัสดุโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ คือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน กล่าวคือ จะต้องมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกับงบประมาณและเวลาในการผลิต
2. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์แม้จะมีความยาวสั้น ๆ คือ 1 นาที 30 วินาทีหรือ 15 วินาที แต่กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน
และใช้ระยะเวลาการทำงานอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีการประสานงานกันเป็นทีมระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative)
และฝ่ายผลิต (Production) ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องมีความละเอียดอ่อน และเข้าใจเนื้อหาของงานนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง ก่อนที่
จะเริ่มขบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องสูญเสียไป
ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
1. การทำสรุปเค้าโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณา (Storyboard) คือการสรุปและทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาที่
จะถ่ายทำอย่างละเอียดทั้งภาพและเสียงระหว่างผู้ร่วมงานทุกคน
2. การเตรียมงานการผลิตภายในบริษัท (Internal Pre-Production) คือ การเตรียมงานก่อนการถ่ายทำได้แก่ การเลือกตัว
แสดง, สถานที่ถ่ายทำ, สิ่งของประกอบฉาก, เสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมงานภายใน ระหว่างบริษัทโฆษณากับ
Production House หรือบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ก่อนนำเสนอลูกค้า
3. การเสนอแผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณา (Pre-Production) คือการนำงานทั้งหมดที่เตรียมไว้ก่อนการถ่ายทำมาเสนอแก่
ลูกค้าในรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบและอนุมัติ หากมีสิ่งใดที่ลูกค้าไม่เห็นด้วย บริษัทโฆษณาร่วมกับบริษัทถ่ายทำ
ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องแก้ไข จนกว่าจะตกลงกันได้ในรายละเอียดทั้งหมด
4. การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) คือ การถ่ายทำตามรายละเอียดทั้งหมด ดังที่ลูกค้าตกลงแล้ว ทั้งนี้ทีมงานถ่ายทำ
อาจจะมีการถ่ายทำเพิ่มเติมจากที่ตกลงกับลูกค้าแล้ว เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนี้จะทำให้ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนั้นน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ยังต้องรักษาโครงเรื่องตามที่ตกลงกันไว้
5. การผลิตขั้นสุดท้าย (Post Production) คือการนำชิ้นงานที่ได้ถ่ายทำไว้แล้วมาตัดต่อให้เป็นเนื้อเรื่อง ใส่เทคนิคต่างๆ ใส่
เสียง เพื่อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
บริษัทโฆษณาจะต้องดูแลการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอน โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในทุกขั้นตอน
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา คือรายละเอียดของงานและการควบคุมงบประมาณ เพราะระยะเวลา
ของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์นั้น โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 30 วินาทีถึง 1 นาที แต่จะต้องผลิตภาพยนตร์ให้ได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้ และใช้ระยะเวลาในการทำงานนานรวมทั้งงบประมาณในการผลิตค่อนข้างสูง บริษัทจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ
ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนไม่ให้ผิดพลาด รวมทั้งควบคุม
งบประมาณและระยะเวลาในการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
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สร้างสรรค์งานโฆษณา
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ
ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ แม้จะไม่ซับซ้อนเท่ากับการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ก็ต้องใช้บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเสียงโดยเฉพาะ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตเสียง (Sound Producer)
ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ
1. การสรุปบทโฆษณา (Script Briefing) คือ การสรุปแนวความคิด เนื้อหาและถ้อยคำที่ใช้ในโฆษณาระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์
งานและฝ่ายผลิตเสียง พร้อมทั้งเลือกเสียงของโฆษกผู้ประกาศที่เหมาะสมกับคำโฆษณา
2. การบันทึกเสียง (Sound Recording) คือ การอัดเสียงผู้ประกาศและเสียงประกอบต่างๆ
3. การตัดต่อและเรียบเรียงเสียง (Sound Mixing) คือ การนำเสียงทั้งหมดมาตัดต่อและเรียบเรียงตามเนื้อหาที่ได้สรุปไว้แล้ว
ปัจจัยสำคัญในการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จะต้องมีความชำนาญพิเศษทางด้านเสียงในการ
คัดเลือกเสียงของโฆษกให้เป็นไปตามบทสรุปของโฆษณา
4. การผลิตสือ่ โฆษณาออนไลน์
วางแผนกลยุทธ์
ออกแบบวิธีการสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจและการตอบรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแพลตฟอร์ม และวิธีการนำเสนอ
เนื้อหาที่เหมาะสมกับตัวสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
สร้างสรรค์คอนเทนต์
คิดเนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด เพื่อสื่อสาร ดึงดูดความสนใจ และสร้างการตอบรับจาก
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เกม และอื่นๆ อีกหลายหลายรูปแบบ
ผลิตงาน
ลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาตามที่ออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม เกม แอพพลิเคชั่น
เว็บไซต์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสมทั้งกับตัวชิ้นงานและกลุ่มเป้าหมาย
วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
วางแผนว่ากลยุทธ์สำหรับโฆษณาสิน ค้าตัวหนึ่งๆ ควรใช้สื่อชนิดใดบ้าง ควรวางงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ ไว้บนแพลตฟอร์มใด
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการตอบรับที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของลูกค้า
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ทั้งนี้ กลยุทธ์ เนื้อหา รวมถึงสื่อที่ใช้ในงานโฆษณาออนไลน์นั้น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะสินค้า กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
จุดประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทมีทีมงานที่ติดต่อประสานงาน พูดคุยกับลูกค้า เพื่อให้งานโฆษณาทุกชิ้น ตอบรับกับ
ความต้ องการของลู ก ค้ า และเกิ ด ผลสำเร็ จสู ง สุ ดตามที ่ มุ ่ งหวั ง นอกจากนี ้ ยั ง มี ก ารเฝ้ าติ ดตาม เรี ย นรู ้ และศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทให้บริการวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาและเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณาระดับกลางในอุตสาหกรรมนี้ สื่อโฆษณาหลักที่
ลูกค้าซื้อจะเป็นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งอัตราค่าโฆษณาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัทจึงต้องมีความสัมพั นธ์
อันดีกับคู่ค้า เพื่อให้ได้อัตราค่าโฆษณาที่ลูกค้าพอใจ
นอกจากนี้สื่อโฆษณาใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางออนไลน์ที่เริ่มมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ลูกค้า
เริ่มใช้สื่อโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้น ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์จึงต้องปรับการวางแผนสื่อโฆษณาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณาจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดีลูกค้าก็มีงบโฆษณาสูง ธุรกิจโฆษณาก็จะเจริญเติบโต
แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าจะลดงบประมาณโฆษณา ซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจโฆษณา บริษัทจึงต้องเสนอแผนงานโฆษณาแบบครบวงจร
เพื่อนำเสนอลูกค้า โดยแผนงานนั้นต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับแผนการตลาดของลูกค้า เพื่อจะได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจโฆษณานั้นค่อนข้างรุนแรง มีการลดค่าบริการเพื่อให้ได้งานจากลูกค้า ฉะนั้นการผลิตงานโฆษณาที่
ดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ าประสบความสำเร็จจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและต้องขยายฐานลูกค้าใหม่
ช่องทางการได้ลูกค้าใหม่ของบริษัท มีดังนี้
1. แข่งขันเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก
บริษัทโฆษณาจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานให้กับลูกค้าครั้งละหลาย ๆ บริษัท บริษัทแต่ละแห่งจะทำแผนการสื่อสารทางการ
ตลาดเสนอให้ลูกค้า หากเป็นที่พอใจก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตงานโฆษณาและวางแผนงานโฆษณาให้กับลูกค้านั้น ๆ
2. การแนะนำของลูกค้าตลอดจนสัมพันธภาพส่วนตัวของผู้บริหาร
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจงานโฆษณามานานกว่า 20 ปี มีผลงานโฆษณาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางประกอบกับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ ความสามารถและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงมีส่วนเสริมให้
ฐานลูกค้ากว้างขึ้น
3. ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทจะติดต่อไปยังลูกค้าเป้าหมายเพื่อขอนำเสนอประวัติ บริการและผลงานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายพิจารณา ถ้าได้รับ
ความสนใจก็จะเริ่มทำงานในรายละเอียด เพื่อนำเสนองานต่อไป
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จัดการ
ความเสี่ยง
บริษัทตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
จึงได้จัดให้มีการระบุ ทบทวน ติดตาม และป้องกัน
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
การสูญเสียลูกค้ารายใหญ่
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในกลุ่มอาจสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ รายใดรายหนึ่ง หรือรายได้บางส่วนไป
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทและบริษัทในกลุ่มจึงต้องติดต่อเสนองานลูกค้ารายใหม่ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ยง รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในปัจจุบัน
การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และทีวีดิจิตอล
เนื่องจากสื่อโฆษณามีการปรับอัตราค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้ปริมาณการโฆษณาของลูกค้าลดลงบ้าง แต่ไม่ได้
กระทบต่อมูลค่างบโฆษณาของลูกค้าที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เนื่องจากการเรียกเก็บค่านายหน้าของธุรกิจโฆษณา จะคำนวณจากอัตราร้อยละที่ตกลงกันคูณด้วยต้นทุนค่าสื่อโฆษณา
การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าผลิตวัสดุโฆษณา
จะมีลักษณะและผลกระทบในทำนองเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสื่อโฆษณา
การลดลงของอัตราค่านายหน้าและค่าบริการ
ปัจจุบันธุรกิจโฆษณาประสบปัญหาการแข่งขันในเรื่องการลดอัตราค่านายหน้าและค่าบริการที่คิดกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นที่ต้องลดอัตราดังกล่าวลงเพื่อรักษาลูกค้าไว้ หรือเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ก็จะชดเชยการลดลงของรายได้ส่วนนี้ โดยการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อิทธิพลของสื่อโฆษณาทางออนไลน์
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจสื่อออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ก (FACEBOOK) อินสตาแกรม (INSTAGRAM) ไลน์ (LINE) เป็นต้น ทำ
ให้สื่อโฆษณาบนออนไลน์เหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค มิฉะนั้นการใช้
สื่อโฆษณาของลูกค้าจะไม่ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามโฆษณาสินค้าบางประเภทเช่น สุรา บุหรี่ ฯลฯ เป็นต้น และในอนาคตอาจมีกฎหมายห้ามโฆษณาสินค้าบา ง
ประเภทเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันบริษัทในกลุ่มไม่มีลูกค้าที่เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย ในอนาคตถ้ามีลูกค้ารายใดมีสินค้าต้องห้าม
และต้องการที่จะโฆษณา บริษัทในกลุ่มมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร
ธุรกิจโฆษณา บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ บุคลากรในธุรกิจโฆษณา
เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นที่ต้องการในวงการโฆษณา บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรเหล่านี้
บริษัทเห็นความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ดังจะเห็นได้จากพันธกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายต่าง ๆ สำหรับ
บุคลากรเช่น การอบรมพัฒนาให้ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
รวมทั้งยังมีผลประโยชน์พนักงานอื่น ๆ คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้สวัสดิการปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น
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ความเสี่ยงทางด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กำหนดให้มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบเพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และมีการทบทวนทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้
ปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กำหนดแนวปฏิบัติในการให้สิ่งของในเทศกาลต่างๆ บริษัทฯต้องเป็นผู้จัดหาและกำหนดให้ผู้บริหารเป็นตัวแทนในการ
มอบสิ่งของ
3. มีกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ประกาศให้พนักงานทราบ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
4. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านทารทุจริต พิจารณาผลการตรวจสอบของการแจ้ง
เบาะแส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดหลักสูตร “จริยะธรรมทางธุรกิจ” สำหรับให้ความรู้พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการที่จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ที่ดินและอาคาร
ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ อาคารสำนักงาน
พร้อมที่ดินเป็นของบริษัท และบริษัทได้นำที่ดินนี้ไปค้ำประกัน ดังนี้
• วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 30 ล้านบาทที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต
• วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค้ำประกันประกวดราคาและวงเงินหนั งสือค้ำประกันสัญญาเพื่อใช้ในกิจการของให้กับ

บริษัทร่วมทางอ้อม(บริษัทร่วมค้า)แห่งหนึ่ง ในวงเงิน 80 ล้านบาท
ที่ดิน
บริษัทมีที่ดินว่างเปล่าอีก 1 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 50 จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บริษัทได้ให้เช่าแก่ผู้เช่ารายหนึ่ง โดย
ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 28 ปีเศษ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2544 และสิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2572
มูลค่าที่ดินและอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้
(เฉพาะบริษัท)
ที่ดิน (ราคาทุน)
ค่าปรับปรุงที่ดิน (ราคาทุน)
อาคารและสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง (ราคาทุน)
รวม
หักค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชี
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(บาท)
101,026,000.00
2,699,157.82
95,032,072.93
198,757,230.75
81,196,857.87
117,560,372.88

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า
บริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามการร้องขอของลูกค้าปัจจุบันในประเทศไทย รวมทั้งการมองเห็นถึง
ศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในแต่ละประเทศของฝ่ายบริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการดำเนินธุรกิจโฆษณาเป็นรูปแบบอื่นเพิ่มเติมจากปัจจุบัน เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเว็บไซด์ เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ทางสื่อออนไลน์ (WEBTV) ซึ่งเป็นแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ
โฆษณาในปัจจุบัน
นอกจากนี้บริษัทอาจขยายธุรกิจไปในประเภทธุรกิจอื่น ถ้ามีโอกาส มีผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ดินแปลงที่ไม่ใช่ที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัทตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจบริษัทประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ประมาณ 387.28 ล้านบาท (งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้เปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมของที่ดินสองแปลงนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ฟ้องร้อง ลูกหนี้รายหนึ่ง มีมูลค่าตามฟ้องจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ารายนี้ประสบปัญหาทาง
การเงิน ต่อมาได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ผ่อนชำระเป็นรายงวด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้บันทึกสำรองหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้รายนี้ไปแล้ว
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

: บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

: 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107535000389

โทรศัพท์

: 027153000

โทรสาร

: 023328522

Website

: www.prakit.com

ทุนจดทะเบียน

: 94,438,800 หุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว

: 60,450,262 บาท หรือ 60,450,262 หุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : วางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อทุกประเภท ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทที่ประกอบธุรกิจโฆษณา หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา และบริษัทธุรกิจประเภทอื่นเพื่อ
ขยายธุรกิจของบริษัท
สรุปข้อมูลของบริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัท
: บริษัท ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง
: 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
: ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และประชาสัมพันธ์
จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.-บาท ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : หุ้นสามัญ 980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
ชื่อบริษัท
: บริษัท การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จำกัด
ที่ตั้ง
: 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทกิจการ
: กิจการโรงพยาบาลเอกชน
จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 8,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วดังนี้
1. หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน
2. หุ้นสามัญ 8,372,500 หุ้น เรียกชำระแล้วร้อยละ 50
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.41 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว รายละเอียดการชำระค่า
หุ้นดังนี้
1. หุ้นสามัญ 7,500 หุ้น เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน
2. หุ้นสามัญ 2,992,500 หุ้น เรียกชำระแล้วร้อยละ 50
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การร่วมค้า
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ชื่อบริษัท

: บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ที่ตั้ง

: 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ประเภทกิจการ

: ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา รับจ้างผลิตงานโฆษณา ทำโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง (Event) และประชาสัมพันธ์

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100.-บาท ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถือ: บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว หรือ 42,000 หุ้น
บริษัทย่อย
บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง่ จำกัด
ชื่อบริษัท

: บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

: 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ประเภทกิจการ

: ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณาและรับจ้างผลิตงานโฆษณา

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100.-บาท ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

: หุ้นสามัญ 99,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.993 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัท

: บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

: 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ประเภทกิจการ

: ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Event)

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

: หุ้นสามัญ 19,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.965 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

PRAKIT ADVERTISING CO., LTD.

ชื่อบริษัท

: PRAKIT ADVERTISING CO.,LTD.

ที่ตั้ง

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

ประเภทกิจการ

: ดำเนินธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา รับจ้างผลิตงานโฆษณาทำโฆษณาต่อกลุ่ม เป้า หมาย
โดยตรง (Event) และประชาสัมพันธ์

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

: ร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476
ผู้สอบบัญชี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม และ/หรือ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือนางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์
บริษัท บัญชีกจิ จำกัด
87/102-103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-3820414 โทรสาร 02-3815849
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด
48 อาคารธนาเพลสชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700
โทร 02-4349999 โทรสาร 02-4349998
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายศิวะ ดิษาภิรมย์
ทนายความ ใบอนุญาต เลขที่ 13357/2529
เลขที่ 44/86 ซอยเจริญพัฒนา ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลสำคัญอื่น

สำนักงานคณะกรรมการบริษัท
ติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 027153000 หรือ Email: wichuda@prakit.com
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสาร ดังนี้
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
• เลขานุการบริษัท
• ตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 027153000หรือ Email: linda@prakit.com
• ผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท Email : info@prakit.com
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
มีทุนจดทะเบียน 94,438,800.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,438,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้วจำนวน 60,450,262 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 60,450,262.00 บาท
บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

ผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
รายชือ่ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้นทีถ่ ือ

1. บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด**

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

15,092,160

24.97

2. ครอบครัวอภิสารธนรักษ์
นายประกิต
อภิสารธนรักษ์
นางสาวภาวิณี อภิสารธนรักษ์
นายอนุชา
อภิสารธนรักษ์
นายอภิรักษ์
อภิสารธนรักษ์

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

9.97
4.83
4.87
5.24

3. บจก.โปรมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล

1,606,000

2.66

4. นายวิชัย

จิรเจริญกิจกุล

1,463,590

2.42

5. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร

เทวกุล

1,100,000

1.82

6. นางสาววิชชุดา

ไกรฤทธิกุล

637,450

1.06

7. นายประพจน์

หาญจิรกานต์

564,000

0.93

8. นางสาวนพสรัญ พงศ์ไพโรจน์

550,000

0.91

464,530
440,000
440,000
37,420,117

0.77
0.73
0.73
61.90

9. นายบุญชัย
10. นางอรอนงค์
นายอัษฎา

จินังกุล
อาตรี
วิภากุล
รวม

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

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ โดยบริษัทร่วมและ
บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นผู้พิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัท กระแสเงินสดว่าพอเพียงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และโครงการลงทุนในอนาคต (ถ้ามี) และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติ
รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
รายละเอียด
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น(บาท)
หุ้นปันผล (หุ้น)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

ปี 2561
0.90
73.12

ปี 2560
0.80
83.30

ปี 2559
0.10
10:1
N/A

ปี 2558
1.00
108.12

ปี 2557
0.80
93.63

หมายเหตุ
1. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 คำนวนจากกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี ไม่รวมกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน)
2. ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท และ หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
81 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการ และ ประธานกรรมการ

นายประกิต
อภิสารธนรักษ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 9.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บิดาของนายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ (กรรมการผู้จัดการ)

ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
2529 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
บจก. ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์
บจก. ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง และ
บจก. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์
(ประเทศไทย)
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
75 ปี
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายพิศาล
ประหัษฎางกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ไมอามี่เดคจูเนียร์คอลเลจ ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
2529 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและกรรมการ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
บจก. ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์
บจก. ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง และ
บจก. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์
(ประเทศไทย)

รองประธานกรรมการ
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
72 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 0.23 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปรีชา
เชาวโชติช่วง

● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโอไฮโฮคริสเตียน สหรัฐอเมริกา
● หลักสูตรนักบริหารการตลาด
มหาวิทยาลัยโลซาน สวิสเซอร์แลนด์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

กรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

27

ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
71 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

นายวิเชียร
นาคอินทนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดรางบัว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

กรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
71 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

นายโสมนัส
ณ บางช้าง

คุณวุฒิทางการศึกษา
● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเธิร์น โอคลาโฮมา สเตท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
77 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

ดร.พิชัย
จรรย์ศุภรินทร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์
● ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์

กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
ปัจจุบัน
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● กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
● กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ปรึกษา
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
81 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

ดร.มนูญ
พาหิระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์

กรรมการอิสระ

● ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮาวาย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
● กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
● ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - 2557 ที่ปรึกษาที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกริก
ปัจจุบัน
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

อายุ
48 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 5.24 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอภิรักษ์
อภิสารธนรักษ์

● ปริญญาตรี การตลาดและระบบสารสนเทศเพ่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเมธอดิสต์
● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรของประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
ปัจจุบัน
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● กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
● กรรมการ บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
● กรรมการผู้จัดการ
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

นางสิริอร เชิญพิพัฒน์

อายุ
61 ปี

อายุ
56 ปี

ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนการเงิน
เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายส่อโฆษณา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 1.06 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
2542 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
2536 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายส่อโฆษณา
บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
วันเดือนปีที่ได้รับการ
รายชือ่ กรรมการบริษัท
ตำแหน่ง
แต่งตั้ง
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการ/กรรมการ
28 ธันวาคม 2535
2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
รองประธานกรรมการ/กรรมการ
28 ธันวาคม 2535
3. นายปรีชา เชาวโชติช่วง
กรรมการ
28 ธันวาคม 2535
4. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
24 เมษายน 2551
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
กรรมการ
28 ธันวาคม 2535
6. ดร.พิชัย
จรรย์ศุภรินทร์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2548
7. นายโสมนัส ณ บางช้าง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
28 ธันวาคม 2535
8. ดร.มนูญ
พาหิระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
26 เมษายน 2547

ระยะเวลาที่ดำรง
ตำแหน่ง
28 ปี
28 ปี
28 ปี
12 ปี
28 ปี
15 ปี
28 ปี
16 ปี

หมายเหตุ : นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน เสียงเท่ากันเกิน
จำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งทุกปี หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายประกิต อภิสารธนรักษ์ นายพิศาล ประหัษฎางกูร นายปรีชา เชาวโชติ
ช่วง นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่มีข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1. ดร.พิชัย
จรรย์ศุภรินทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.มนูญ
พาหิระ
กรรมการตรวจสอบ
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3. นายโสมนัส ณ บางช้าง
4. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

กรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มคี วามรู้ทางบัญชี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่บริ หารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีอำนาจในการบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
1. นายประกิต
อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิศาล
ประหัษฎางกูร
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายอภิรักษ์
อภิสารธนรักษ์
กรรมการผู้จัดการ
4. นางสิริอร
เชิญพิพัฒน์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อโฆษณา
5. นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยสามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร หน้า 33

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1. กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กั บกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหาร โดย
พิจารณาถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งละ 10,000.00 บาท
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
บริษัท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายชือ่ กรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพิศาล
นายปรีชา
นายวิเชียร
ดร.พิชัย
นายโสมนัส
ดร.มนูญ

ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม

ประหัษฎางกูร
เชาวโชติช่วง
นาคอินทนนท์
จรรย์ศุภรินทร์
ณ บางช้าง
พาหิระ

1,200,000 บาท
1,440,000 บาท
360,000 บาท
50,000 บาท
240,000 บาท
50,000 บาท
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ค่าตอบแทนอื่น
ได้จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ หมู่และค่ารักษาพยาบาลรวม 218,499.50 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร เพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารและคณะผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวม
13,214,656.76 บาท
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นในตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้
กรรมการและคณะผู้บริหารเพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวม
23,446,438.00 บาท
บริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมกรรมการและประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยครั้งละ
10,000.00 บาท

บุคลากร
จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ฝ่าย
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสื่อโฆษณา
ฝ่ายดูแลลูกค้า/สร้างสรรค์งานโฆษณา/วางแผนกลยุทธ์/ผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
รวม

บริษัท
3
53
4
41
101

บริษัทย่อย
10
5
91
22
128

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็นจำนวนดังนี้

บริษัท

บริษัทย่อย

63,517,324.82

91,398,130.91

บาท

บาท
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แผนผังโครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
ฝ่ายดูแลลูกค้า
ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา
ฝ่ายผลิต

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายกฏหมาย
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อโฆษณา

กรรมการผู้จัดการ
บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์
ไวด์ (ประเทศไทย)
หัวหน้าส่วนบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ายดูแลลูกค้า

ฝ่ายธุรการและอาคาร
ฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายซื้อสื่อโฆษณา

ฝ่ายบัญชี

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายข้อมูล
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ฝ่ายจัดหา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ายจัดกิจกรรม

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชือ่
นายประกิต อภิสารธนรักษ์

ปี 2562
กรรมการ/ผู้บริหาร

ปี 2561
คู่สมรส

กรรมการ/ผู้บริหาร

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

คู่สมรส

ปี 2562 รวม

คิดเป็นร้อยละ

5,829,890

200,000

5,829,890

228,800

(28,800)

6,029,890

9.97

นายพิศาล ประหัษฎางกูร

25,300

63,700

25,300

63,700

-

89,000

0.15

นายปรีชา เชาวโชติช่วง

16,500

123,200

16,500

123,200

-

139,700

0.23

นายโสมนัส ณ บางช้าง

-

-

-

-

-

-

-

ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์

-

-

-

-

-

-

-

นายวิเชียร นาคอินทนนท์

-

-

-

-

-

-

-

ดร. มนูญ พาหิระ

-

-

-

-

-

-

-

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

3,018,252

150,650

3,018,252

139,550

11,100

3,168,902

5.24

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

637,450

-

637,450

-

-

637,450

1.05

-

-

-

-

-

-

-

นางสิริอร เชิญพิพัฒน์
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัทย่อย
รายชือ่ กรรมการ /
ผู้มีอำนาจควบคุม

บมจ.ประกิต
โฮลดิ้งส์

ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง

มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ฯ

นายประกิต อภิสารธนรักษ์

B,A,C

A,C

C

นายพิศาล ประหัษฎางกูร

B,C

C

C

นายปรีชา เชาวโชติช่วง

C

นายโสมนัส ณ บางช้าง

F,G

ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์

F,G

นายวิเชียร นาคอินทนนท์

C

ดร. มนูญ พาหิระ

F,G

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

B,D

B,D

C

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

B

นางสิริอร เชิญพิพัฒน์

B

การร่วมค้า
Prakit
Advertising
(Myanmar)

แบงค์คอก
ไรเตอร์ฯ

บริษัทร่วม
ไดเร็คท์
เรสพ็อนซ์

บริษัทอื่นๆ

การแพทย์สุขุมวิท
62

62 คอน
เทนท์แอนด์
ดีซายน์

ดับเบิ้ลพีมาร์
เก็ตติ้งฯ

B,C

A,C
C

C

C

C

C

B

C

C

C

B,C

B

C
A = ประธานกรรมการ

B = ผู้บริหาร

C = กรรมการ

E = ผู้จัดการทั่วไป

F = กรรมการตรวจสอบ

G = กรรมการอิสระ
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ประกิต แอนด์
แอสโซซิเอทส์

C

D = กรรมการผู้จัดการ

การกำกับ
ดูแลกิจการ
นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสังคม ส่งเสริมพัฒนา
พนักงานขององค์กรตามพันธกิจของบริษัท
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การกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการทราบถึง
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณ ธรรม จึงได้ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ จัดทำแนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัท โดยเผยแพร่ให้พนักงานและผู้บริหารรับทราบอย่างทั่วถึง สำหรับพนักงาน
ใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการปฐมนิเทศ และให้พนักงานลงชื่อรับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัทอีกด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ิดตามผลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัท โดยจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
จะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใน
แต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน
Website : www.prakit.com ของบริษัท และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระของการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้
และเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้เข้าร่วมการประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้ามายังสถานที่จัดประชุม

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบมาและยังไม่เปิดเผยต่ อ
สาธารณชนเพื่อทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลั กทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบาย และแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลงการถือครองรวมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้
เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
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การคำนึงถึงบทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรถรับส่งพนักงาน กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัด
อบรมสัมนาให้พนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการฝึกอบรมภายใน และภายนอกสถานที่ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนักงานฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ
ลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายสร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้า พั ฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของ
ลูกค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทและลูกค้ามีการประเมินผลการทำงานในแต่ละปีของทั้งสองฝ่าย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เสนอราคาและเข้าแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม

เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริหารเงินทุนเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตรงตาม
เวลาที่ครบกำหนด
คู่แข่ง
บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎระเบียบ
เหล่านี้ได้สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้อง ห้ามเพื่อ
รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเวบไซต์ของบริษัทที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่
30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลและตอบคำถามผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมี
ช่องทางติดต่อดังนี้
อีเมล linda@prakit.com
โทร 027153000
สังคม
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษั ทดำเนิ นการให้ มีก ารเปิ ด เผยข้ อมู ลสำคัญ ที่เกี่ย วข้องกับ บริษัทอย่างถูก ต้องครบถ้ วน และโปร่งใส ผ่ านช่ องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง
ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทได้โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า โดยในปี 2562 ได้มี
การพบปะบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งสิ้น 2 ราย

คณะกรรมการบริษัท
บทบาทและอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อยู่ในกรอบของข้อบังคับของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและพิจารณาผลประกอบการทุกไตรมาสและประจำปีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
3. พิจารณาการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่ การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์
4. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสของผู้บริหารและพนักงาน
5. พิจารณาแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานะของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการบริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7. การจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฎิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทและอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
และ/หรือบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก รวมทั้งประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และประชุมกับผู้สอบบัญชี
อย่างน้อยปีละครั้ง
5. พิ จารณาการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริษัท ในกรณี ที่เกิด รายการที่เกี่ย วโยงกั น หรือรายการที่อาจมี ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. ดร.พิชัย
2. ดร.มนูญ

จรรย์ศุภรินทร์
พาหิระ

4/4
4/4

3. นายโสมนัส

ณ บางช้าง

4/4

นายโสมนัส ณ บางช้าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและมีประสบการณ์มากพอที่จะสอบทานและให้ความเห็นใน
รายงานการเงิน
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกับผู้สอบบัญชี 2 ครั้ง และประชุมกับบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
1. กรรมการผู้จัดการของบริษัท
2. เลขานุการบริษัท
3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. ตัวแทนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บทบาทและอำนาจหน้าที่
1. กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัท
2. วางแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทในกลุ่ม
3. กำหนดการจัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะผู้บริหาร
บทบาทและอำนาจหน้าที่
1. กำหนดกลยุทธ์และแผนงานบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ
2. จัดทำงบประมาณประจำปี เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
3. จัดทำและนำเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ
4. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บทบาทและอำนาจหน้าที่
1. นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
2. นำเสนองบประมาณประจำปี และแผนการลงทุนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนและการดำเนินการต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. ควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. นำเสนอโครงสร้างองค์กร รวมทั้งเรื่องการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่างๆของพนักงานและผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา การคั ด เลื อ กผู้ ด ำรงตำแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท จะได้ รับ การพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์ในหลายอาชีพที่หมาะสม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อนจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ส่วนกรรมการอิสระมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาโดยคำนึงค่าตอบแทนของธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ
บริษัท เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพร่วมทำงานให้บริษัทเป็นระยะเวลานาน
คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย
1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 ท่าน
กรรมการบุคคลภายนอก
1 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ
3 ท่าน
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ
3 ท่าน
3. คณะผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท
3 ท่าน
ไม่เป็นกรรมการบริษัท
2 ท่าน
คณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมานาน
กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผู้มีความรู้ทางด้านงานศิลป์และการตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ บริหาร กรรมการอิสระเป็น
กรรมการตรวจสอบที่ ท ำหน้ า ที่ ก ำกั บ และตรวจสอบการทำงานของฝ่ า ยบริ ห าร ฝ่ า ยบริ ห ารมี ก ารผสมผสานทั้ ง กรรมการและ
ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งเป็น การประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง ต่อปี และ
การประชุมวาระอื่นๆ ตามความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งต่อปี
2. มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ ก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
4. เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปีล่วงหน้า โดยการ
ประชุมรายไตรมาสจะแจ้งตารางประชุมของทั้งปีล่วงหน้า ส่วนการประชุมวาระอื่นๆ จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
5. ในการลงมติใดๆ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี
ครั้งที่ 1/2563
ครั้งที่ 2/2563
ครั้งที่ 3/2563
ครั้งที่ 4/2563
ครั้งที่ 5/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563
9 มีนาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
12 พฤศจิกายน 2563
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รายละเอียดประชุมกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายประกิต
นายพิศาล
นายปรีชา
นายอภิรักษ์
นายวิเชียร
ดร.พิชัย
นายโสมนัส
ดร.มนูญ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

อภิสารธนรักษ์
ประหัษฎางกูร
เชาวโชติช่วง
อภิสารธนรักษ์
นาคอินทนนท์
จรรย์ศุภรินทร์
ณ บางช้าง
พาหิระ

8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
4/8
8/8
4/8

ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การส่งเสริมความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในและ
ส่งเสริมให้เข้ารับหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับอบรมดังนี้
กรรมการและผู้บริหาร

ตำแหน่ง

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

กรรมการผู้จัดการ

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

หลักสูตรอบรม
ADVANCED MANAGEMENT
PROGRAM FOR CEO & SUCCESSOR
กฏหมายภาษีเบื้องต้น หลักสูตรใหม่ปี 2562

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่
คณะกรรมการได้จัดเตรียมสื่อประกอบการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ ระเบียบ จรรยาบรรณ การบริหารจัดการที่ดีของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการมีนโยบายจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้บริหาร
2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
ตำแหน่งหน้าที่
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3. ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแต่ละท่าน ให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถสืบทอดงานในแต่ละตำแหน่งได้
4. เตรีย มความพร้อมในการบริหารงานในภายภาคหน้าของผู้ บริหาร โดยมอบหมายให้ มีการประชุมร่วมกับ ผู้บ ริห าร
ระดับสูงและเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะเป็นประจำทุกปี แบบประเมินคณะกรรมการมีเกณฑ์ การประเมินหลัก
ได้แก่ 1) คุณสมบัติและโครงสร้างของคณะกรรมการ 2) ประสิทธิภาพในการประชุม คณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการแบบทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมิน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาผลและพัฒ นาการดำเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้นไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้มีคุณ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทย่อย เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมดูแล
รับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อผลโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย
กรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัทย่อยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งมีสิทธิใ นการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องใด ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน รวมทั้งได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ รวมทั้งได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่ อประกอบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และจากการตรวจสอบภายในบริษัท มีการปรับปรุง
ระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแผนก
ต่าง ๆ
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การต่อต้านคอร์รัปชั่น
นับเป็นนโยบายของบริษัท
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในธุรกิจของบริษัทดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ยอมรับหรือให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กลุ่มบริษัทห้ามไม่ให้รับสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้ของขวัญทางธุรกิจ
3. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ และบริษัท
ต้องให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่รายงานการทุจริต รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่ได้รับรายงาน ข้อกำหนด
และวิธีการในการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้มอบให้พนักงานเมื่อเข้า
ทำงานกับบริษัท
4. บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้ การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และพัฒนาให้มี
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
5. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นแยกจากการประเมินความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีคณะผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลภายนอก กรณีสงสัยว่าจะ
มีการกระทำผิดกฏหมาย พฤติกรรมส่อทุจริต หรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร โดยกำหนดขั้นตอนในการรับเรื่อง
ร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังนี้
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
1. แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่าน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งอีเมลไปที่ wichuda@prakit.com
หรือโทรศัพท์หมายเลข 027153000
2. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ/หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยส่งอีเมลไปที่ info@prakit.com
3. แจ้งต่อประธานกรรมการโดยส่ง ไปรษณีย์ไปยังเลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
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ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการแจ้งแบะแส จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดำเนินการสอบสวนโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน
3. เมื่อได้ผลการพิจารณาและการดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่แจ้งเบาะแส
หรือร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ถ้าพนักงานและบุคคลภายนอกผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณา
และการแก้ไขสามารถนำเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ กรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นผู้ได้ รับความเสียหาย
บริษัทจะพิจารณาสอบสวนและบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม สำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือ
ร้องทุกข์กล่าวโทษจะได้รับการรับรองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัท บัญชีกจิ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,370,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ไม่มี
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การดำเนินงาน
ด้วยความ
ยั่งยืน
รายงานการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กับผู้มสี ่วนได้เสีย
จึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
รวมถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
การดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษทั ครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
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เพราะการเติบโตของลูกค้า
คือการเติบโตของเรา
ส่งมอบงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ
ช่วยสร้างยอดขายและสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

การปฏิบตั ิ
สร้างผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ผู้บริโภครู้จัก

ผู้บริโภค

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อเป็น
ทางเลือกของผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น

ดำเนิ น งานให้ ไ ด้ ม าซึ ่ ง ผลประกอบการที ่ น ่ า พึ ง พอใจ และมี ค วามยั ่ ง ยื น เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คู่ค้า

ให้โอกาสคู่ค้าในการเข้าเสนองานและมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

คู่แข่ง

กำหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรม ไม่ให้ร้าย หรือพูดถึงคู่แข่งขัน
ทางการค้าในทางที่ไม่ดีเพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง

พนักงาน

มอบผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการตามกฏหมายกำหนดและมากกว่า
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานโดยเท่าเทียมกัน

ชุมชนและสังคม

มีโครงการช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ ก ั บ พนั ก งาน และพยายามควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบหรื อ มลภาวะจากการ
ดำเนินงาน ที่มีต่อชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด
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การดำเนินงานด้วยความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการวางแผนบริหารงานที ่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง และยังมีการปรับตัวให้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านทางทีวีไปใช้การโฆษณา
ทางอินเตอร์เนทมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้เตรียมการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการทางด้านอินเตอร์เนทที่น่าพึงพอใจ โดยมีอัตราการเผยแพร่สื่อทางอินเตอร์และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นถึง 75%
ส่งมอบผลงานคุณภาพ
เพื่อให้ตอบรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ผลงานทุกชิ้นของบริษัทจึงผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานและบริการของเราจะช่วยสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทำให้แบรนด์ของลูกค้า
เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างผลกำไรให้กับลูกค้าและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม
บริษัทมีการสำรวจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท ของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยทั้ง บริษัท
และลูกค้าจะการประเมินผลการทำงานในแต่ละปีของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2562
มีผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าดังนี้
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

4.3

4.8

ความพึงพอใจในคุณภาพผลงาน

ความพึงพอใจในการบริการ

นอกจากนี้ ในฐานะตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่าง
คุ้มค่า งานโฆษณาของบริษัทจึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนความจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่คุ้มค่าที่สุด
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ดำเนินธุรกิจ
ด้วยธรรมาภิบาล
เพื่อผลประโยชน์และความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด้านสังคม
สร้างสรรค์สงั คม
สร้างรายได้ให้ชุมชน
บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น พิจารณารับพนักงานที่อยู่ในชุมชนก่อน รับพนักงานที่เป็น
ผู้พิการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
สนับสนุนธุรกิจรายย่อย
บริษัทได้ดำเนินโครงการ “เอสเอ็มอี” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแบ่งปันความรู้ของบริษัทในเรื่อง “การโฆษณา”
ให้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีความรู้ หรือมีงบประมาณน้อย โดยขั้นตอนและรายละเอียด
โครงการมีดังนี้
1. รับสมัครและคัดเลือก บริษัทขนาดเล็กที่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และความต้องการ
3. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนสื่อโฆษณาให้ความรู้ทางด้านการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจัดทำเป็น
workshop เพื่อให้แต่ละบริษัทสามารถนำไปดำเนินการต่อได้
4. ติดตามผลการนำไปใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสำหรับการทำโครงการในปีต่อไป
ผลักดันเยาวชน
• สานต่อโครงการแบ่งปันความรู้ให้กับนักศึกษา โดยส่งผู้บริหารและพนักงานไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ โดยความรู้
ที่นำไปแบ่งปันมีทั้งทางด้านสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การ
บริหารงานโฆษณา หลักการจัดการด้านสื่อสารองค์กรเป็นต้น
• จั ด โครงการ Idea Excellence ซึ ่ ง เป็ นเวที ให้นิ สิ ตนั ก ศึ กษาได้แสดงความสามารถโดยส่ งงานเข้าประกวด เพื ่ อผลิ ต
บุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการโฆษณา โดยมีทั้งงานด้าน Creative, Client Service, Strategic Planner และ Media
Planner ในปี 2562 มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งงานเข้ามามากถึง 41 ทีมจาก 10 สถาบัน โดยบริษัทมีรางวัลสำหรับทีมผู้
ชนะ และเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย
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ดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาล
บริษัทยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม โดยกำหนดนโยบายในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่จะไม่ให้งานที่นำเสนอจำกัดสิทธิหรือดูถูกเหยียด
หยามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทยังกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการแผยแพร่ให้พนักงานทราบและติดตาม
ผลการปฏิบัติยา่ งต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้วา่ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม สร้างผลประโยชน์ให้กบั ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ดูแลพนักงาน
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจบริการ พนักงานจึงเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ้างงานโดยกำหนด
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้มากกว่ากฎหมายกำหนด และให้พนักงานเข้าถึงสวัสดิการได้
อย่างเท่าเทียมกัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมและเพิ่มความมั่นคงหลังเกษียณ
โดยนโยบายของบริษัท พนักงานสะสมเงิน 5% ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้อีก 5%
ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต
บริษัทได้จัดทำประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกคน
สวัสดิการเงินกู้
บริษัทมีนโยบายให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เพื่อซื้อรถยนต์แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ โดยบริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
การฝึกอบรม
ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนักงานในแต่ละปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำหนดหัวข้อ
การอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร และมีการกำหนดตารางการอบรมในแต่ละปี
ในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และจะให้นโยบาย
แก่พนักงานในปีถัดไป ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทได้จัดทำมาทุกๆ ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนให้พนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน ได้แบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานท่านอื่นๆ โดยจัดกิจกรรม “Sharing”
2. ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ มีการจัดให้
2.1 จัดให้มีวิทยากรบุคคลภายนอก เข้ามาฝึกอบรมภายในองค์กร โดยในปี 2562 จัดให้มีการฝึกอบรม 1 ครั้ง ในหัวข้อ
Google Sharing by Google Team
2.2 จัดส่งบุคลากรขององค์กรให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดย
กำหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจำปี โดยในปี 2562 มีการส่งบุคคลกรเข้าร่วมงานต่างๆ ดังนี้
•
•
•

Techsauce Global Summit 2019
DAAT DAT 2019 (All Tings Digital)
Facebook “APAC PARTNER SUMMIT 2019”
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สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
1. บริษัทจัดให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนักงานในราคาที่เป็นธรรม และได้ปรับปรุงห้องอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของ
พนักงาน ซึ่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในปี 2558
2. จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้เชื่อมต่อที่ทำการบริษัทกับบริการขนส่งสาธารณะ
3. จัดให้มีมุมพักผ่อน เช่น มีโต๊ะปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น
4. จัดให้มีของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน
5. เนื่องจากสำนักงานของบริษัทมีอายุการใช้งานมานาน จึงมีโครงการปรับปรุงสำนักงานโดยทยอยปรับปรุงทีละสำนักงาน
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 และยังคงดำเนินการโครงการปรับปรุงนี้ต่อไปจนกว่าจะครบทุกสำนักงาน เพื่อให้พนักงานได้
ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เพิ่มจำนวนห้องประชุม คอมพิวเตอร์ใหม่
มุมพักผ่อน และการตกแต่งที่สวยงามสบายตา
กิจกรรมสานสัมพันธ์
จัดให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่การสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการทำงาน โดยในปี 2562 มีกิจกรรมดังนี้
1. จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนัก งานในการเริ่มต้นปีใหม่
รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันดังกล่าว
2. กิจกรรมกีฬาสี โดยมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วม บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 4.18 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ความคิดเห็นของพนักงานเป็นไปในทางบวก
โดยส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ ทำให้รู้จักกันมากขึ้น และ ทำให้บรรยากาศในออฟฟิศมีความสนุกสนานมากขึ้น
และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีต่อไป
3. จัดให้พนักงานมีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเช่าสนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลให้พนักงาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน จึงมีนโยบายดังนี้
1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งคอยตรวจตราดูแลบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน รวมถึงลานและอาคารจอดรถ เพื่อ
รักษาความปลอดภัยของพนักงาน และทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
2. จัดให้มีการตรวจเช็คความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ทำงานอยู่เสมอ อาทิ การตรวจสภาพลิฟต์โดยสารทุก 1
เดือน ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าทุก 6 เดือน และฉีดพ่นย่ากำจัดแมลงทุก 3 เดือน เป็นต้น
3. พนักงานทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม
4. สื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงานผ่านอีเมลภายใน
สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุในสถานที่ทำงาน
ปี 2562

0
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ครั้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ การบริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนิน
กิจการภายในองค์กร ในปี 2562 มีกิจกรรมดังนี้
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลังงานและการนำกลับมาใช้
ใหม่ กำหนดให้ มกี ำรส่งเสริมควำมรู้ให้ กบั พนักงำนเรื่ องกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ผ่ำนทำงบอร์ ด
ประชำสัมพันธ์บริเวณต่ำงๆ ในอำคำรสำนักงำน โดยรณรงค์ให้มีการปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
-

ใช้บันไดขึ้นลง หากขึ้นลงเพียงหนึ่งชั้น
ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งาน
ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้
นำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้อีกครั้ง (ใช้กระดาษสองด้าน)
ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนานที่สุด
ติดตั้งแผงโซลาเซลบนดาดฟ้า เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ภายในอาคาร

ผลของนโยบายและการปฏิบัติและจะเห็นได้จากอัตราการลดลงของค่าไฟฟ้าซึ่งลดลงร้อยละ 20 และมีผลให้ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ลดลง
สร้างจิตสำนึกสาธารณะ
สืบเนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นทั่วโลก จึงสานต่อโครงการ “Proud Of Your Cup” ซึ่งรณรงค์ให้พนักงานใน
บริษัทรวมถึงร้านค้าในโรงอาหารของบริษัท ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยมีการจัดทำอินโฟกราฟฟิก ภาพยนตร์สั้น และ
ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ ผลสำเร็จของโครงการคือ พนักงานมีความตระหนักและร่วมกันนำแก้วส่วนตัวมาใช้ซื้อเครื่องดื่มในโรงอาหาร
ส่วนร้านค้าเองก็เลิกจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยแก้วพลาสติก เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกภายในองค์กร
ในปี 2562 บริษัทริเริ่มโครงการ Pixstas ซึ่งเริ่มจากการตั้งเพจใน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาขยะ เช่นรูปภาพ การ์ตูน หรือบทความ
สั้นๆ ให้แก่ทั้งพนักงานชองบริษัทและบุคคลทั่วไป โดยหวังว่าจะสร้างการตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
มากยิ่งขึ้นอีกทาง

www.facebook.com/pixstas/
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกัน และ/หรือผู้บริหารของ
กิจการ ดังนี้
รายได้ค่าเช่า
ความจำเป็นและเหตุผล : คิดค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในอัตราอ้างอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมทางอ้อม
(การร่วมค้า)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชี่อบริษัท
บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง
• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย)
•

มูลค่ารายการ (พันบาท)
3,633
480

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส

360

บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น
• บจก.62 คอนเทนท์ แอนด์ดีซายน์
รวม

600
68
5,141

•
•

รายได้ค่าบริหารงานจัดการ
ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียน มีข้อตกลงในการจัดการบริหารงานทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย บริหารงาน
บุคคล ธุรการทั่วไปอื่น ๆ ให้กับบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้ตกลงกันเนื่องจากบริษัทฯ เหล่านี้ไม่มี
บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมทางอ้อม
(การร่วมค้า)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชี่อบริษัท
บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง
• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย)
•

•

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส

•

บจก.62 คอนเทนท์แอนด์ ดีซายน์ (มีผู้บริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้น)
รวม
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
3,306
384
1,800
60
5,550

รายได้ค่าบริการอื่น ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า/อื่นๆ
ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนมีข้อตกลงในการเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า/ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จากบริษัทย่อย การ
ร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามประมาณการใช้
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมทางอ้อม
(การร่วมค้า)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชี่อบริษัท
บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง
• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย)
•

มูลค่ารายการ (พันบาท)
514
96

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส

94

บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น
• บจก.62 คอนเทนท์ แอนด์ดีซายน์
รวม

131
16
851

•
•

รายได้ค่านายหน้า
ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนได้ให้บริการในการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาให้กับบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนสามารถซื้อได้ในราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อเอง
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมทางอ้อม
(การร่วมค้า)

ชี่อบริษัท
•

บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง

•

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส

738

บจก.ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น
• บริษัท Draft Advertising Co., Ltd.
(Cambodia)
รวม

2,825

•

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
5,863

6
9,432

ต้นทุนบริการ
ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนได้ใช้บริการทางด้านดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์งานโฆษณาจากบริษัทย่อยและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คิดราคาตามราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไม่มี
บุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชี่อบริษัท
บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง
• บจก.62 คอนเทนท์แอนด์ ดีซายน์ (มีผู้บริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น)
รวม
•
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
4,062
255
4,317

รายได้เงินปันผล
ความจำเป็นและเหตุผล : รายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์

ชี่อบริษัท
บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง
• บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย)
• Prakit/FCB Cambodia Co.,Ltd.
รวม
•

บริษัทย่อย

มูลค่ารายการ (พันบาท)
4,999
1,999
1,135
8,133

รายได้ดอกเบี้ย
ความจำเป็นและเหตุผล : บริษัทจดทะเบียนมีเงินสดคงเหลือ จึงให้บริษัทร่วมค้าซึ่งมีความต้องการเงินทุน หมุนเวียนกู้เพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจการ
ความสัมพันธ์
บริษัทร่วมทางอ้อม
(การร่วมค้า)

ชี่อบริษัท
•

บจก.แบงค์คอกไรเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส
รวม

มูลค่ารายการ (พันบาท)
763
763

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการระหว่างกันโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้
การดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีต้นทุนต่ำ จะได้มีกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่
สูง บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการรายการระหว่างกันโดยปกตินี้ต่อไปในอนาคต
ในกรณีที่จะมีรายการหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังคงดำเนินนโยบายตามแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทได้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯ ได้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อย และการร่วมค้าดังนี้
•
บริษัท ฯ นำเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 30 ล้านบาท จำนำเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน
25 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกัน 5 ล้านบาท ให้กับ บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทร่วม
•
บริษัทฯ นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักประกัน
o เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 30 ล้านบาทให้กับบริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
o วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค้ำประกันประกวดราคาและวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญาเพื่อใช้ในกิจ การ
ของให้กับ บริษัท แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าในวงเงิน 80 ล้านบาท
การค้ำประกันข้างต้น เพื่อให้การร่วมค้าและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงินรวม
บริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวม ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวโดยแสดง
เปรียบเทียบ 3 ป คือ ป 2562 2561 และ 2560
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560
หนวย : บาท
สินทรัพย

งบการเงินรวม
2561

สินทรัพยหมุนเวียน

2562

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
อื่น ๆ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายในหนึ่งป
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในการรวมคา บริษัทรวมและบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

155,215,431

136,048,545

129,085,052

34,775,608
304,448,630
30,000,000
294,591,970
5,000,000
9,752,380
833,784,019

32,263,638
238,066,970
15,000,000
364,922,279
42,000,000
14,553,130
842,854,562

31,739,118
323,986,029
12,001,000
350,077,955
10,000,000
17,956,077
874,845,231

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

30,000,000
117,770,347
122,083,510
125,000
46,215,000
104,669,338
7
13,060,990
11,840,567
445,764,759

30,000,000
117,292,202
114,633,148
90,000
46,215,000
99,319,226
2,530
6,870,235
11,643,950
426,066,291

1,262,955,865

1,288,619,321

1,300,911,522

รวมสินทรัพย

61

2560

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน )และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
2562
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนิ้สินไมหมุนเวียน
สิทธิการเชารอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 94,438,800 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 60,450,262 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

62

งบการเงินรวม
2561

2560

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

265,184,026
9,174,861
37,782,940
312,141,827

315,053,041
1,950,713
34,376,665
351,380,419

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

12,312,254
41,632,538
540,000
54,484,792
366,626,619

13,396,737
22,889,447
36,286,184
387,666,603

94,438,800

94,438,800

94,438,800

60,450,262

60,450,262

60,450,262

193,568,560

193,568,560

193,568,560

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

10,000,000
675,648,100
(20,389,579)
919,277,343
2,715,359
921,992,702

10,000,000
659,439,635
(12,440,100)
911,018,357
2,226,562
913,244,919

1,262,955,865
-

1,288,619,321
-

1,300,911,522
-

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
2561
2562
รายได
รายไดคาบริการ
รายไดคานายหนา
ดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล
รายไดบริหารงานจัดการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บ.รวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลกระทบของภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การแบงกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
สวนไดสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิสําหรับป

2560

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

243,504,746
190,747,078
5,132,467
2,866,961
1,860,000
28,656,933
472,768,185

323,502,065
157,060,737
4,836,726
1,332,745
1,895,000
26,807,528
515,434,801

154,917,181
72,059,583
97,593,298
324,570,062
64,036,294
472,878
64,509,172
(10,436,414)
54,072,758

203,885,557
62,104,087
114,142,749
380,132,393
92,635,792
773,583
93,409,375
(18,515,794)
74,893,581

280,517,055
60,191,482
103,762,593
444,471,130
70,963,671
1,940,934
72,904,605
(14,854,855)
58,049,750

-

(11,924,527)
(369,296)
2,458,764
(9,835,059)

-

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

(9,547,093)
(311,804)
1,909,418
(7,949,479)
(17,784,538)
57,109,043

12,133,194
(143,482)
(2,426,639)
9,563,073
9,563,073
67,612,823

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

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

58,101,059
(51,309)
58,049,750

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

56,619,196
489,847
57,109,043

67,664,132
(51,309)
67,612,823

1.23

0.96

การแบงกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
สวนไดสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไรตอหุน (บาท : หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

0.89
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บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินรวม)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 2561 และ 2560
หนวย:บาท

สวนที่เปนของของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสะสม
ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว

จัดสรรแลว
สํารอง
ตามกฎหมาย

สวนเกิน
มูลคาหุน

193,568,560

10,000,000

58,101,059
659,439,635

9,706,555.00
(12,058,449)

(143,482)
(381,651)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561
จายเงินปนผล
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการรวมคา
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

60,450,262
-

193,568,560
-

10,000,000
-

659,439,635
(48,360,210)

(12,058,449)
-

(381,651)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
จายเงินปนผล
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

-

(185,444)

74,403,734

(21,765,004)
-

สวนปรับปรุง
จากการแปลง
คางบการเงิน

60,450,262

-

612,514,980
(10,990,960)

ขึ้นจากการปรับ
มูลคาเงินลงทุน

54,954,800
5,495,462
-

-

10,000,000
-

ยังไมได
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560
จายหุนปนผล
จายเงินปนผล
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

193,568,560
-

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิด

-

-

(238,169)
-

-

รวม
องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

(22,003,173)
-

รวมสวน
ของผูถือหุน
ของบริษัท

สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

849,035,167
5,495,462
(10,990,960)

1,546,194
(700)

850,581,361
5,495,462
(10,991,660)

(185,444)

732,377

546,933

9,563,073
(12,440,100)

58,101,059
9,563,073
911,018,357

(51,309)
2,226,562

58,049,750
9,563,073
913,244,919

(12,440,100)
-

911,018,357
(48,360,210)

2,226,562
(1,050)

913,244,919
(48,361,260)

74,403,734

489,847

74,893,581

-

-

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(9,539,622)
(295,437)
675,648,100

(7,637,675)
(19,696,124)

(311,804)
(693,455)

(7,949,479)
(20,389,579)

(9,539,622)
(295,437)
(7,949,479)
919,277,343

2,715,359

(9,539,622)
(295,437)
(7,949,479)
921,992,702

60,450,262
-

193,568,560
-

10,000,000
-

675,648,100
(54,405,236)
-

(19,696,124)
-

(693,455)
-

(20,389,579)
-

919,277,343
(54,405,236)
-

2,715,359
(1,050)
(1,712,044)

53,731,307

341,451

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

1,343,716

921,992,702
(54,406,286)
(1,712,044)
54,072,758
(14,560,380)
905,386,750

60,450,262

193,568,560

10,000,000

53,731,307
674,974,171
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(15,253,835)
(34,949,959)

693,455
-

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

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน )และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560
หนวย : บาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป
รายการปรับกระทบเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สูญ
หนี้สูญรับคืน
ตัดจําหนายหนี้สูญ
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย เกิน 3 ป
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว
(กําไร)ขาดทุนจากการปรัปมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน
รายไดคาสิทธิการเชาตัดบัญชี
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคา
ตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจาการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาใชจายภาษีเงินได
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
เงินลงทุนชั่วคราวขายไป
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจายโดยโครงการ
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

65

งบการเงินรวม
2561

2560

54,072,758

74,893,581

58,049,750

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)

9,171,725
2,523
1,281,350
(3,540,153)
(2,009,808)
(179,168)
10,588,964
(1,084,483)
(2,866,961)
(5,132,467)

7,924,972
9,999
3,142,837
(2,391,629)
(5,041,104)
(224,870)
2,214,680
(1,084,483)
(1,332,745)
(4,836,726)

(472,878)
(507,358)
27,347
10,436,414
62,937,828

(773,583)
75,497
18,515,794
98,942,811

(1,940,934)
43,555
14,854,855
69,388,157

96,378,815
(159,218,001)
69,569,172
7,539,195
(3,225,097)
4,020,927
(6,185,132)
(4,156,374)
67,661,333
(19,412,241)
48,249,092

176,071,218
(88,382,672)
(15,974,628)
7,714,066
(196,616)
(49,869,013)
3,406,273
540,000
(3,770,400)
128,481,039
(17,499,197)
110,981,842

142,061,573
(80,000,000)
(105,904,099)
(16,951,907)
441,549
12,606,925
7,343,530
(836,000)
28,149,728
(3,001,953)
25,147,775

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน )และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด(ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินสดรับจากการใหกูยืม
รับคืนเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดรับจากเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
เงินสดสุทธิที่ไดมาจาก(ใชไป)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัท
จายเงินปนผลแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย
ในตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31ธันวาคม
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
จํานวนเงินที่ยังไมไดใชของวงเงินสินเชื่อที่อาจนํามา
ใชเพื่อกิจกรรมในอนาคต
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งบการเงินรวม
2561

2560

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

(200,000)
130,000
10,000,000
(42,000,000)
(80,193,959)
12,001,000
51,452,459
(14,951,542)
579,439
2,866,961
4,940,924
(55,374,718)

(200,000)
280,000
(10,000,000)
(36,428,427)
28,000,000
33,355,320
(10,034,644)
336,649
2,410,745
4,354,198
12,073,841

(54,405,236)
(1,050)
(54,406,286)
18,473,431
136,048,545

(48,360,210)
(1,050)
(48,361,260)
7,245,864
129,085,052

(5,495,498)
(700)
(5,496,198)
31,725,418
97,478,142

693,455
155,215,431

(282,371)
136,048,545

(118,508)
129,085,052

41,000,000

41,000,000

41,000,000

คาชีแ้ จงของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ในด้านผลการดาเนินงาน

ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากกิจกรรมโฆษณาทั้งสิ้น 192.50 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่น ๆ อีก 41.18 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากกิจกรรมปกติ 233.68 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร 169.65 ล้านบาท ก็จะมีกาไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ 64.03 ล้านบาท และเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.43 ล้านบาท ก็จะมีกาไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ 53.60 ล้านบาท นอกจากนี้ ปี 2562 ยังมี
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมอีก 0.47 ล้านบาท ดังนั้นปี 2562 กลุ่มบริษัทจึงมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 54.07 ล้านบาท
ในส่วนของกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 14.56 ล้านบาท และเมื่อรวม
กับกาไรสุทธิสาหรับงวด ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด 39.51 ล้านบาท
ในด้านฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,262.95 ล้านบาท หนี้สินทั้งสิ้น
357.57 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของทั้งสิ้น 905.38 ล้านบาทดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงหนี้สินเพียง 28.3% ของสินทรัพย์
และ 39.5% ของส่วนของเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงไม่มีภาระ
ในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิและกาไรเบ็ดเสร็จรวมมาโดยตลอด รวมทั้งบริษัท
ประกิต โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนบริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จากัด จึงเป็นโอกาสที่กลุ่มบริษัทจะมีรายได้
เพิม่ ขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากรายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักอันจะส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิม่ ขึ้นด้วย
ดังนั้น ฐานะการเงินในระยะยาวของกลุ่มบริษัทจึงมั่นคงพอสมควร ส่วนในระยะสั้นกลุ่มบริษัทก็มีฐานะการเงินมั่นคง
พอสมควรเช่นกัน เนื่องจากปี 2562 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 833.78 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 303.54 ล้าน
บาท หรือมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 2.75 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็น 2.56 เท่า
ของหนี้สินหมุนเวียน ตลอดจนลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทชาระหนี้ครบถ้วนและตามกาหนด ทาให้กลุ่มบริษัท
สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนและตามกาหนดเช่นกัน
โดยสรุป ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2562 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
อนึ่ง เป็นที่คาดการณ์ว่าปี 2563 จะมีงบโฆษณาต่ากว่าปี 2562 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท จึงต้องเร่งแสวงหาลูกค้าราย
ใหม่มาชดเชย รวมทั้งต้องขยายธุรกิจโฆษณาไปยังช่องทางอื่น ๆ เพิม่ เติม อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นว่า
จะสามารถดาเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

คำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
ภาพรวมการดาเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการโฆษณา โดยผลิตวัสดุโฆษณาและวางแผนซื้อสื่อ
โฆษณาให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องกาหนดจานวนเงินของแต่ละกิจกรรมดังกล่าวให้กลุ่มบริษัทไปดาเนินการงาน
โฆษณาในแต่ละคราว เมื่อรวมจานวนเงินของทั้งสองกิจกรรมที่ลูกค้ากาหนดให้ก็จะเรียกว่า "งบโฆษณา" หรือ
"Advertising Budget หรือ "Billings" อย่างไรก็ดี งบโฆษณาดังกล่าวมิใช่รายได้ของธุรกิจโฆษณาทั้งหมด เนื่องจาก
รายได้ของธุรกิจโฆษณามี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. รายได้จากการผลิตวัสดุโฆษณา
จานวนเงินทั้งสิ้นที่ธุรกิจโฆษณาเรียกเก็บจากลูกค้าซึ่งประกอบ
ด้วยต้นทุนต่าง ๆ ในการผลิตวัสดุโฆษณาและค่าบริการของธุรกิจโฆษณา ดังนั้น รายได้ส่วนนี้จะเป็นจานวนเดียว
กับงบโฆษณา (Billings) การแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ส่วนนี้เรียกว่า รายได้ค่าบริการ
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(Revenue from rendering services) และแยกแสดงต้นทุนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตวัสดุโฆษณาโดยเรียกว่า ต้นทุนบริการ
(Cost of rendering of services)
2. รายได้จากการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาให้ลูกค้า หมายถึงจานวนเงินเฉพาะที่เป็นส่วนต่างระหว่าง
จานวนเงินทั้งสิ้นที่เรียกเก็บจากลูกค้า กับ จานวนเงินที่ธุรกิจโฆษณาต้องจ่ายให้สื่อโฆษณาต่าง ๆ การแสดงรายการ
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ส่วนนี้ เรียกว่า รายได้ค่านายหน้า (Revenue from agency)
ด้วยเหตุที่ธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจบริการที่มีลักษณะเฉพาะด้าน การจาแนกประเภทรายได้ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงแตกต่างไปจากธุรกิจบริการอื่น ๆ เพือ่ สะท้อนลักษณะการดาเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจประเภทนี้
ดังนั้นรูปแบบการนาเสนองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพือ่ ใช้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีการ
ดัดแปลงบางส่วนแตกต่างไปจากรูปแบบที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท ดังนี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ภายหลังการดัดแปลงรูปแบบการนาเสนอ)
(หน่วย : ล้านบาท)
บมจ.ประกิตและบริษัทในเครือ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

รายการ
1. รายได้ค่าบริการ
2. หัก ต้นทุนบริการ
3. รายได้ค่าบริการ(สุทธิ)
4. รายได้ค่านายหน้า
5. รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา
6. รายได้บริหารงานจัดการ
7. ดอกเบี้ยรับ
8. เงินปันผลรับ(ทั่วไป)
9. รายได้อื่น ๆ
10. รวมรายได้จากกิจกรรมอื่น
11. รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ
12. หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
13. หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
14. กาไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้
15. หัก ภาษีเงินได้
16. กาไรจากกิจกรรมปกติหลังหักภาษี
17. ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
18. กาไรสุทธิสาหรับปี
19. กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
20. ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
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193.70
(154.92)
38.78
153.72
192.50
1.86
4.88
7.99
26.45
41.18
233.68
(72.06)
(97.59)
64.03
(10.43)
53.60
0.47
54.07

243.50
(203.88)
39.62
190.75
230.37
1.86
5.13
2.87
28.66
38.52
268.89
(62.11)
(114.14)
92.64
(18.52)
74.12
0.77
74.89

323.50
(280.52)
42.98
157.06
200.04
1.89
4.84
1.33
26.81
34.87
234.91
(60.19)
(103.76)
70.96
(14.86)
56.10
1.94
58.04

(19.06)

(9.55)

12.13

(หน่วย : ล้านบาท)
บมจ.ประกิตและบริษัทในเครือ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

รายการ
21. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
22. ผลกาไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
23. รวมกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
24. หัก ภาษีเงินได้ของกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
25. กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
26. กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

0.69
(18.37)
3.81
(14.56)
39.51

(0.31)
(12.29)
(22.15)
4.37
(17.78)
57.11

สาหรับภาพรวมการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 จะแบ่งกล่าวเป็นกิจกรรมต่าง ๆ
ตามรูปแบบงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. กิจกรรมหลัก
ซึ่งเป็นกิจกรรมโฆษณาให้ลูกค้า ปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายได้ค่าบริการในการผลิตวัสดุโฆษณา และรายได้ค่านายหน้าตัวแทนดังนี้
1.1 รายได้ค่าบริการ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 193.70 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่า
กับ 243.50 ล้านบาท และ 323.50 ล้านบาท ตามลาดับสาเหตุที่ปี 2562 มีมูลค่าน้อยกว่าปี 2561 เนื่องจากลูกค้าของ
บริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนไปทากิจกรรมการตลาดทางออนไลน์มากขึ้น จึงมีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาซึ่งใช้งบประมาณสูง ไปผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ทางออนไลน์ ซึ่งมีงบประมาณการผลิตที่น้อย
กว่ามาก นอกจากนี้บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการด้านการวางแผนกลยุทธ์เพิม่ ขึ้น
ต้นทุนบริการ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 154.92 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และ ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ
203.88 ล้านบาทและ 280.52 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุที่ปี 2562 มีมูลค่าน้อยกว่าปี 2561 เป็นอย่างมาก ก็จะเป็น
เช่นเดียวกับเรือ่ งรายได้ค่าบริการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
รายได้ค่าบริการสุทธิ หมายถึงรายได้ค่าบริการหักด้วยต้นทุนบริการ ปี 2562 มีรายได้ค่าบริการสุทธิ
38.78 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 39.62 ล้านบาท และ 42.98 ล้านบาท ตามลาดับ
แม้ว่ารายได้ค่าบริการของปี 2562 จะต่ากว่าปี 2561 จานวน 49.80 ล้านบาท แต่รายได้ค่าบริการสุทธิของปี 2562
มีจานวนใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากรายได้ค่าบริการสุทธิเพิม่ ขึ้นจากต้นทุนการผลิตวัสดุโฆษณาค่อนข้างต่า
อัตรารายได้ค่าบริการสุทธิของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 20 ในขณะที่ปี 2561 มีอัตราร้อยละ 16.3
1.2 รายได้ค่านายหน้า ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 153.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และ ปี 2560 มีมูลค่า
190.75 ล้านบาท และ 157.06 ล้านบาทตามลาดับ สาเหตุที่ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 37.03 ล้านบาท เนื่อง
จากลูกค้าของบริษัทลดงบเผยแพร่สื่อโฆษณาต่าง ๆ และนางบโฆษณาบางส่วนไปใช้ในการเผยแพร่สื่อโฆษณา
ทางออนไลน์ซึ่งมีต้นทุนต่าลง สาเหตุที่ปี 2561 มีมูลค่าเพิม่ ขึ้นจากปี 2560 เป็นจานวน 33.69 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทใหญ่ขายสื่อโฆษณาให้ลูกค้าภายนอกในปี 2561 ได้เพิม่ ขึ้นเป็นจานวนมาก ในปี 2562 มีรายได้ค่านายหน้า
ในจานวนใกล้เคียงกับปี 2560
รวมรายได้จากกิจกรรมโฆษณา หมายถึงรายได้ค่าบริการสุทธิ บวกด้วย รายได้ค่านายหน้า ซึ่งปี
2562 มีมูลค่าเท่ากับ 192.50 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 230.37 ล้านบาท และ 200.04
ล้านบาท ตามลาดับ
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(0.14)
11.99
(2.42)
9.57
67.61

สรุป ปี 2562 มีรายได้จากกิจกรรมโฆษณาน้อยกว่าปี 2561 จานวน 37.87 ล้านบาท ในขณะปี 2561
มีรายได้จากกิจกรรมโฆษณามากกว่าปี 2560 ป็นจานวน 30.33 ล้านบาท
2. กิจกรรมอื่น ๆ
ได้แก่ กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการให้บริษัทในเครือและกิจกรรมการลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการฝากเงินกับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ รายได้ของกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
2.1 รายได้บริหารงานจัดการ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับปี 2561 จานวน 1.86 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มี
มูลค่าเท่ากับ 1.89 ล้านบาท ดังนั้นปี 2562 และ 2561 จึงมีรายได้บริหารงานจัดการน้อยกว่าปี 2560 เล็กน้อย
2.2 ดอกเบี้ยรับ ปี 2562 มีมุลค่าเท่ากับ 4.88 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 5.13
ล้านบาท และ 4.84 ล้านบาทตามลาดับ สาเหตุที่ปี 2562 มีมูลค่าลดลงจากปี 2561 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงิน
ลงทุนลดลง และปี 2561 บริษัทใหญ่มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพิม่ ขึ้นจากปี 2560 รวมทั้งมีเงินฝากประจาโดยเฉลี่ย
ในปี 2561 มากขึ้น รวมทั้งได้รบั ดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมแก่รว่ มการค้า
2.3 รายได้เงินปันผล ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 7.99 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ
2.87 ล้านบาท และ 1.33 ล้านบาทตามลาดับ สาเหตุที่ปี 2562 มีมูลค่าเพิม่ ขึ้นจากปี 2561 และปี 2560 เนื่องจาก
ปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนเพิม่ ในตราสารทุนที่จ่ายเงินปันผลไว้มากกว่าปี 2561 และ ปี2560
2.4 รายได้อื่น ๆ หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจานอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น กาไร
จากการขายเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า ฯลฯ เป็นต้น ปี 2562 มีมูลค่า 26.45 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มี
มูลค่า 28.66 ล้านบาท และ 26.81 ล้านบาท ตามลาดับ ดังนั้นปี 2562 จึงมีมูลค่าต่ากว่าปี 2561 แต่ใกล้เคียงปี 2560
รวมรายได้อื่นจากกิจกรรมอื่น ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 41.18 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560
มีมูลค่า 38.52 ล้านบาท และ 34.87 ล้านบาท ตามลาดับ
รวมรายได้จากกิจกรรมปกติ หมายถึงรายได้จากกิจกรรมหลัก คือ รายได้จากกิจกรรมโฆษณา บวก
ด้วยรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจา ซึ่งปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 233.68 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561
และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 268.89 ล้านบาท และ 234.91 ล้านบาท ตามลาดับ ดังนั้นปี 2562 จึงมีมูลค่าต่ากว่าปี
2561 และ ปี 2560 จานวน 35.21 และ 1.23 ล้านบาท ตามลาดับ
รายการต่อไปนี้จะเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 72.06 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และ ปี 2560 มีมูลค่า
เท่ากับ 62.11 ล้านบาทและ 60.19 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุที่ปี 2562 มีมูลค่าเพิม่ ขึ้นจากปี 2561 และปี 2560
เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม มีค่าใช้จ่ายบุคลากรในแผนกที่เกี่ยวกับการขายเพิม่ ขึ้น รวมทั้งมีการจัดประเภทใหม่
ของพนักงานบางส่วนจากฝ่ายบริหารมาเป็นฝ่ายขาย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 97.59 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่า
เท่ากับ 114.14 ล้านบาท และ 103.76 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุที่ปี 2562 มีมูลค่าลดลงจากปี 2561 และปี 2560
เนื่องจากมีการจัดประเภทใหม่ของพนักงานบางส่วนจากฝ่ายบริหารไปเป็นฝ่ายขาย รวมทั้งการกาหนดมาตรการณ์
ต่างๆเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง
กาไรจากกิจกรรมปกติก่อนภาษีเงินได้ หมายถึง รายได้จากกิจกรรมปกติ หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารซึ่งปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 64.03 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่า 92.64 ล้านบาท
และ 70.96 ล้านบาท ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ทั้ง 3 ปี มีอัตราภาษีเงินได้เท่ากันคือ 20% แต่มีการปรับจานวนกาไรจากกิจกรรม
ปกติก่อนภาษีเงินได้ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายในประมวลรัษฎากร ดังนั้น ปี 2562 จึงมีมูลค่าเท่ากับ 10.43 ล้าน
บาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 18.52 ล้านบาท และ 14.86 ล้านบาท ตามลาดับ
กาไรจากกิจกรรมปกติสุทธิ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 53.60 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่า
74.12 ล้านบาทและ 56.10 ล้านบาท ตามลาดับ
3. กิจกรรมที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่มีรายการนี้
ในปี 2562 มีขายเงินลงทุนใน Prakit/FCB (Cambodia) Co., Ltd. ในราคาทุน คือ 20,000 เหรียญสหรัฐ (507,358 บาท)
4. กิจกรรมกำรลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ปี 2562 มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.47 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 และปี 2560 ก็มีส่วนแบ่งกาไรฯ เท่ากับ
0.77 ล้านบาทและ 1.94 ล้านบาท ตามลาดับ
กาไรสุทธิสาหรับปี เมื่อรวมทุกกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 54.07 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2561 และปี 2560 มีกาไรสุทธิ 74.89 ล้านบาท และ 58.04 ล้านบาท ตามลาดับ ดังนั้นปี 2562 มีกาไรสุทธิสาหรับ
งวดต่ากว่าปี 2561 และปี 2560 เป็นจานวน 20.82 ล้านบาท และ 3.97 ล้านบาท ตามลาดับ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไปนี้เป็นรายการที่แสดงในส่วนของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1. ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ปี 2562 และ 2561เป็นขาดทุน 19.06 ล้านบาท และ
9.55 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่ปี 2560 มีกาไร 12.13 ล้านบาท เพราะมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่กลุ่มบริษัท
ยังคงถืออยู่ ณ วันสิ้นปี 2562 ลดลงอย่างมากจาก ณ วันสิ้นปีของทั้งสองปี
2. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ปี 2562 เป็นกาไร 0.69 ล้านบาท ในขณะที่ปี
2561 และปี 2560 เป็นขาดทุน 0.31 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท
3. ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ปี 2562 และ 2560 ไม่มีการปรับปรุง ส่วนปี 2561 มีขาดทุน 12.29 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงการคานวณ
ใหม่เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานที่มีการแก้ไขล่าสุด
เมื่อรวม 3 รายการดังกล่าวข้างต้นและคานึงเรือ่ งผลกระทบทางภาษีเงินได้ จะเป็นกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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ปี 2562
(18.37)
3.81
(14.56)

รวมกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นก่อนภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีเงินได้

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
(22.15)
11.99
4.37
(2.42)
(17.78)
9.57

กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ หมายถึง กาไร(ขาดทุน)สุทธิ บวก(หัก) ด้วย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้ ดังนั้นปี 2562 มีกาไรเบ็ดเสร็จรวมสุทธิ 39.51 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปี 2561 และปี 2560 มีกาไรฯ 57.11 ล้านบาท และ 67.61 ล้านบาท ตามลาดับ
สรุป กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวดปี 2562 จะมีจานวนต่ากว่าปี 2561 และปี 2560
พิจารณาจากกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด ปี 2562 จะมีจานวนต่ากว่าปี 2561 และปี 2560 ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมา
จากสาเหตุต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ใช้วดั ผลกำรดำเนินงำน
อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการทากาไรมีดังต่อไปนี้
อัตรากาไรขั้นต้นจากการผลิตวัสดุโฆษณา
อัตรากาไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ
อัตรากาไรสุทธิสาหรับงวด
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(หน่วย)
(%)
(%)
(%)
(%)

ปี 2562
20.02
3.44
3.47
5.92

ปี 2561
16.27
4.48
4.52
8.16

ปี 2560
13.29
2.98
3.09
6.59

(หน่วย)
(%)

ปี 2562
4.21

ปี 2561
5.75

ปี 2560
4.61

ปี 2562
(5.84)
(16.44)
(13.09)
(3.74)
(27.68)
(27.80)

ปี 2561
(12.01)
15.16
14.46
7.50
32.14
29.05

ปี 2560
14.68
17.26
12.31
14.83
4.72
5.74

2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

3. อัตราการเติบโต อัตราเติบโตเกี่ยวกับผลการดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
(หน่วย)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

ยอดขายรวม (งบโฆษณา)
รายได้จากกิจกรรมโฆษณา
รายได้จากกิจกรรมปกติ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ
กาไรสุทธิสาหรับงวด
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สรุปผลการดาเนินงานในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และปี 2560
ปี 2562 มีรายได้สุทธิจากการผลิตวัสดุโฆษณาลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย แต่อัตรากาไรขั้นต้นจากรายได้ค่า
บริการปี 2562 เท่ากับร้อยละ 20 เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 และ 2560 ซึ่งมีอัตรากาไรที่รอ้ ยละ 16.27 และ 13.29 ตามลาดับ
ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงการใช้งบโฆษณาโดยลดค่าใช้จ่ายการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาเพือ่ เผยแพร่ทางทีวีซึ่งมีงบประมาณที่สูงมาเป็นการผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้เผยแพร่ทางออนไลน์ ซึ่งงบ
ประมาณน้อยกว่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทย่อยมีรายได้จาการให้บริการทาง
ด้านการวางแผนกลยุทธเพิม่ ขึ้น และมีผลทาให้รายได้ค่านายหน้าลดลงตามไปด้วยเพราะนางบโฆษณาที่จะใช้เผยแพร่
ในสื่อต่าง ๆ บางส่วนไปใช้ในการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางออนไลน์
ส่วนรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆในปี 2562 ถึงแม้โดยรวมจะสูงกว่าปี 2561 เนื่องจากมีเงินปันผลรับมากกว่า
ปีก่อน แต่เมื่อรวมกับรายได้จากกิจกรรมโฆษณาแล้วปี 2562 ยังคงมีมูลค่าต่ากว่าปี 2561 และปี 2560
อย่างไรก็ดี การสรุปข้างต้นมิได้คานึงรายการต่าง ๆ ในกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากเป็นรายการ
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ในอนาคต
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
31 ธ.ค. 62
833.78
429.17
1,262.95

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
842.85
874.84
445.77
426.07
1,288.62
1,300.91

จากตารางข้างต้นสรุปได้ดังนี้ :
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,262.95 ล้านบาท ในขณะที่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,288.62 ล้านบาท
และ 1,300.91 ล้านบาท ตามลาดับ
2. ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์จากปี 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น
19.17
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิม่ ขึ้น
2.51
เงินลงทุนชั่วคราวอื่นเพิม่ ขึ้น
66.38
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดภายใน 1 ปี เพิม่ ขึ้น
15.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
(70.33)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
(37.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
(4.80)
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(หน่วย : ล้านบาท)
ไม่เปลี่ยนแปลง
0.47
(14.60)
(0.09)
ไม่เปลี่ยนแปลง
(5.56)
ไม่เปลี่ยนแปลง
3.61
(0.43)
(25.67)

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
รวม

การเปลี่ยนแปลงข้างต้นในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น 19.17 ล้านบาท เนื่องจากได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 48.25
ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 24.63 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 54.41 ล้านบาท
และได้มาในแหล่งอื่น 0.70 ล้านบาท
2. มีการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีเงินสดที่เตรียมไว้สาหรับชาระค่าหุ้นอีกร้อยละ 50
ของบริษัทการแพทย์สุขุมวิท 62 จากัด จึงนาไปเพือ่ ในเงินลงทุนระยะสั้นเพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า
การฝากเงิน
3. ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดภายใน 1 ปี เพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีตราสารหนี้ระยะยาวที่ลงทุนไว้และจะ
ครบกาหนดภายใน 1 ปี มากขึ้นกว่าปีก่อน
4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นน้อยลงเป็นไปตามงบโฆษณาที่น้อยกว่าปีก่อน รวมทั้งบริษัทมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยสั้นลง 2 วัน
5. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลงเนื่องจากมีการชาระคืนบางส่วน
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง เนื่องจากภาษีซื้อและมีตัดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืนออกจากบัญชี
7. เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงเนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากมีกาไร
8. ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิลดลง เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา
9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
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3. คุณภาพของสินทรัพย์ที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ลูกค้าส่วนใหญ่ชาระหนี้ตามกาหนด ปี 2562 มีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 67 วัน ซึ่งเร็วกว่าปี 2561
แต่ช้ากว่าปี 2560 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 6.89 ล้านบาท
ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคต
ของลูกค้า
2. เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว มีทั้งเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของเงินลงทุนต่าง ๆ มีทั้งสูงขึ้นและลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมประมาณ 43.69 ล้าน
บาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นฯ ประมาณ 24.62 ล้านบาท
และ 15.07ล้านบาท ตามลาดับ
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าที่
จะได้รบั คืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สิน
31 ธ.ค. 62
303.54
54.03
357.57

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
312.14
351.38
54.49
36.29
366.63
387.67

จากตารางสรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 357.57 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 366.63 ล้านบาท และ 387.67ล้านบาท
ตามลาดับ
2. ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินจากปี 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิม่ ขึ้น
4.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง
(5.91)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
(6.72)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึ้น
1.07
สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง
(1.52)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ไม่เปลี่ยนแปลง
รวมลดลง

(9.06)
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สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินต่าง ๆ ในปี 2562 เป็นดังนี้
1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิม่ ขึ้น เนื่องจากปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้เรียกเก็บแทนเพิม่ ขึ้น
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง เนื่องจากปี 2562 มีกาไรก่อนภาษีลดลง ดังนั้นจึงต้องเสียภาษีเงินได้ลดลง
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง เนื่องจากปี 2562 มีภาษีขายและภาษีเงินได้หักณ.ที่จ่ายลดลง
4. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาระผูกพันทุกปี
5. สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง เนื่องจากการโอนรายการนี้ไปเป็นรายได้ทุกปีตลอดระยะสิทธิการเช่า
6. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น
ส่วนของเจ้ำของ
31 ธ.ค. 62
905.38

ส่วนของเจ้าของ

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
921.99
913.24

จากตารางสรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 905.38 ล้านบาท ในขณะที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 921.99 ล้านบาท และ 913.24 ล้านบาท ตามลาดับ
2. ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของจากปี 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
39.51
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(1.71)
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
(54.41)
รวมลดลง
(16.61)
อนึ่ง อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลต่อหุ้น และอัตราการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้
1. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(หน่วย)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

31 ธ.ค. 62
0.40

31 ธ.ค. 61
0.40

ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย

ยังไม่ประกาศจ่าย

73.12

จากตารางการคานวณข้างต้น ปี 2562 มีอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้เคียงกับปี 2561 และ
ปี 2560 เนื่องจากปี 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปี 2561 และปี 2560 ซึ่งทั้ง 3 ปี มีความ
เสี่ยงทางการเงินน้อย เนื่องจากมีหนี้สินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมาก นอกจากนี้ทั้ง 3 ปี ไม่มีเงินกู้ยืมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว จึงไม่มีภาระในเรือ่ งดอกเบี้ยจ่าย ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ยังไม่ประกาศจ่าย
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31 ธ.ค. 60
0.42
83.33

2. ข้อมูลต่อหุ้น
(หน่วย)
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
14.95
15.21
15.07
กาไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุ้น
(บาท)
0.89
1.23
0.93
กาไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
0.89
1.23
0.96
0.90
0.80
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
ยังไม่ประกาศจ่าย
จากตารางการคานวณข้างต้น ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีข้อมูลต่อหุ้นต่ากว่าปี 2561 และปี 2560 เนื่องจากปี 2562
มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กาไรสุทธิจากกิจกรรมปกติต่อหุ้นและกาไรสุทธิต่อหุ้นต่ากว่าปี 2561 และปี 2560
3. อัตราการเติบโต
(หน่วย)
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
สินทรัพย์รวม
(%)
(1.99)
(0.94)
6.97
หนี้สินรวม
(%)
(2.47)
(5.43)
6.06
จากตารางการคานวณข้างต้น ปี 2562 และปี 2561 มีอัตราการเติบโตลดลงทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยสินทรัพย์รวมในปี 2562 มีอัตราการเติบโตลดลงน้อยกว่าหนี้สินรวม
สรุป บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินมั่นคง เนื่องจากทั้ง 3 ปี มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ต่ามาก หรือมีหนี้สินไม่ถึง 50% ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึง
ไม่มีภาระในเรือ่ งการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย และขาดทุนจากการประมาณผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในบางปีก็ยังคงมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมทุกปี ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่อง
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
(หน่วย)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
วงจรเงินสด
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31 ธ.ค. 62
2.75
2.56
0.16
5.39
67
6.20
58
9

31 ธ.ค. 61
2.70
2.40
0.33
5.25
69
6.25
58
11

31 ธ.ค. 60
2.49
2.28
0.08
7.69
47
7.12
51
(4)

สรุป ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูงกว่าปี 2561 และปี 2560 เนื่องจากปี 2562 มีอัตราส่วนทางการ
เงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสภาพคล่องได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสด อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้ และวงจรเงินสดใกล้เคียงกับปี 2561 และปี 2560 ซึ่งทั้ง 3 ปี ถือว่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี
เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 2 เท่ากว่า ซึ่งน่าจะเป็นปริมาณ
ที่เพียงพอต่อการใช้ชาระหนี้สินหมุนเวียนได้ทั้งหมด รวมทั้งน่าจะชาระหนี้สินหมุนเวียนในอนาคตได้ทันตาม
กาหนด เพราะมีสินทรัพย์สภาพคล่องค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งมีวงจรเงินสดในปี
2562 เพียง 9 วันเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบต่อการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับผิดชอบและดูแลคุณภาพของงบการเงินให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนสอบทานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
จากการดำเนินการต่างๆที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงิน ของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง เชื่ อถือได้ เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประกิต อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการ
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บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2562 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 2562
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
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

-2เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

เรื่ องดังกล่ าวได้ ถูกตรวจสอบอย่างไร

ค่ านายหน้ าจากการจัดหาสื่ อโฆษณา
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
มีรายได้ค่านายหน้าจากการจัดหาสื่ อโฆษณาจํานวน 154 ล้าน
บาท ในงบการเงิ น รวม และ จํานวน 109 ล้านบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยรายได้จากค่านายหน้าจะรับรู ้เมื่อสื่ อ
ที่ จดั หาให้ได้เผยแพร่ โฆษณาของลูกค้าสู่ สาธารณะแล้วและ
มูลค่าของรายได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราค่านายหน้า อัตราส่ วนลดและ
มู ลค่าของสื่ อ ที่ ซ้ื อ ดังนั้นระยะเวลาของการรั บ รู ้ และการวัด
มูลค่าของรายได้ค่านายหน้าจึงเป็ นความเสี่ ยงที่ มีสาระสําคัญ
ของการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ 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

เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ประกิต โฮล
ดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นใน
สํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

-3ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ 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

-4ความรั 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
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 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

-5 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
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ 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
26 กุมภาพันธ์ 2563

1
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
อื่น ๆ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
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
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2561

5

155,215,431

136,048,545

85,671,292

57,143,863

6
7
11
8
4.5

34,775,608
304,448,630
30,000,000
294,591,970
5,000,000
9,752,380
833,784,019

32,263,638
238,066,970
15,000,000
364,922,279
42,000,000
14,553,130
842,854,562

34,775,608
226,271,680
30,000,000
268,186,525
4,403,559
649,308,664

32,263,638
230,246,064
15,000,000
309,934,986
20,000,000
7,169,321
671,757,872

9
10
11
12
13
14

30,000,000
118,243,057
107,487,386
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
117,770,347
122,083,510
125,000
46,215,000
104,669,338
7
13,060,990
11,840,567
445,764,759
1,288,619,321

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

30,000,000
165,454,840
122,083,510
46,215,000
103,314,083
4
7,257,964
474,325,401
1,146,083,273
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2
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุ

16

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

265,184,026
9,174,861
37,782,940
312,141,827

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

199,272,318
9,174,861
20,362,469
228,809,648

17
18

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

12,312,254
41,632,538
540,000
54,484,792
366,626,619

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

12,312,254
18,941,927
540,000
31,794,181
260,603,829

94,438,800

94,438,800

94,438,800

94,438,800

60,450,262
193,568,560

60,450,262
193,568,560

60,450,262
193,568,560

60,450,262
193,568,560

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
675,648,100
(20,389,579)
919,277,343
2,715,359
921,992,702
1,288,619,321

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

10,000,000
641,156,746
(19,696,124)
885,479,444
885,479,444
1,146,083,273

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
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2561
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3
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าบริ หาร
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย - บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ อื่น
รายการที่จ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการร่ วมค้า
ผลกระทบของภาษีเงินได้

22
22

25

18

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ อื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจ ากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จ รวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ รวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จ รวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
193,700,657
153,720,897
4,879,210
7,995,430
1,860,000
26,450,162
388,606,356

243,504,746
190,747,078
5,132,467
2,866,961
1,860,000
28,656,933
472,768,185

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

64,100,353
138,225,528
3,798,290
9,865,912
32,623,124
21,565,818
270,179,025

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

203,885,557
62,104,087
114,142,749
380,132,393
92,635,792

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

60,320,376
37,009,128
75,313,125
172,642,629
97,536,396

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

773,583
93,409,375
(18,515,794)
74,893,581

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

97,536,396
(17,339,277)
80,197,119

-

(11,924,527)
(369,296)
2,458,764
(9,835,059)

-

(4,848,270)
969,654
(3,878,616)

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

(9,547,093)
(311,804)
1,909,418
(7,949,479)
(17,784,538)
57,109,043

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

(9,547,093)
1,909,418
(7,637,675)
(11,516,291)
68,680,828

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

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

47,293,020
47,293,020

80,197,119
80,197,119

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

56,619,196
489,847
57,109,043

32,039,185
32,039,185

68,680,828
68,680,828

0.89

1.23

0.78

1.33

4
บริ ษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จ่ายเงินปันผล
21
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการร่ วมค้า
อื่น ๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปันผล
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออก
และชําระแล้ว
60,450,262
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
193,568,560
-

หน่วย : บาท

ส่ วนของผูถ้ ือของหุ ้นบริ ษทั
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างที่ยงั ไม่เกิด ส่ วนปรับปรุ ง
ส่ วนได้เสี ยที่
จัดสรรแล้ว
รวม
รวมส่ วน
ขึ้นจากการปรับมูลค่า จากการแปลง องค์ประกอบอื่น
ไม่มีอาํ นาจ รวมส่ วนของ
สํารอง
ยังไม่ไ ด้
ของผูถ้ ือหุ ้น
ควบคุม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย ค่างบการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ ้น
ตามกฎหมาย
จัดสรร
10,000,000
659,439,635
(12,058,449)
(381,651)
(12,440,100) 911,018,357
2,226,562 913,244,919
(48,360,210)
(48,360,210)
(1,050) (48,361,260)
-

74,403,734

-

-

-

74,403,734

489,847

74,893,581

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(9,539,622)
(295,437)
675,648,100

(7,637,675)
(19,696,124)

(311,804)
(693,455)

(7,949,479)
(20,389,579)

(9,539,622)
(295,437)
(7,949,479)
919,277,343

2,715,359

(9,539,622)
(295,437)
(7,949,479)
921,992,702

60,450,262
-

193,568,560
-

10,000,000
-

675,648,100
(54,405,236)
-

(19,696,124)
-

(693,455)
-

(20,389,579)
-

919,277,343
(54,405,236)
-

2,715,359
(1,050)
(1,712,044)

921,992,702
(54,406,286)
(1,712,044)

53,731,307

341,451

54,072,758

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

1,343,716

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

60,450,262

193,568,560

10,000,000

53,731,307
674,974,171

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

693,455
-

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

5
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จ่ายเงินปั นผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปั นผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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องค์ประกอบอื่น
กําไรสะสม
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างที่ยงั ไม่เกิด
ขึ้นจากการปรับมูลค่า รวมส่ วนของ
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก ส่ วนเกิน
ผูถ้ ือหุ ้น
และชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ไ ด้จดั สรร เงินลงทุนเผื่อขาย
10,000,000
613,198,453
(12,058,449)
865,158,826
60,450,262 193,568,560
(48,360,210)
(48,360,210)
-

21

-

-

80,197,119

-

80,197,119

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(3,878,616)
641,156,746

(7,637,675)
(19,696,124)

(3,878,616)
(7,637,675)
885,479,444

60,450,262
-

193,568,560
-

10,000,000
-

641,156,746
(54,405,236)

(19,696,124)
-

885,479,444
(54,405,236)

60,450,262

193,568,560

10,000,000

47,293,020
634,044,530

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

47,293,020
(15,253,835)
863,113,393

6
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บกระทบเป็ นเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สูญ
หนี้สูญรับคืน
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ตัดจําหน่ายภาษีหัก ที่จ่าย เกิน 3 ปี
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
และเงินลงทุนระยะยาว
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
(กําไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่าตัดบัญชี
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
เงินลงทุนชัว่ คราวขายไป
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว

7
7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจ กรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2561

54,072,758

74,893,581

47,293,020

80,197,119

12,131,828
20,000
8,457,771
(8,457,771)
3,652,467

9,171,725
2,523
1,281,350
-

11,650,213
5,317,377
(5,317,377)
-

8,871,455
2,523
-

(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
62,937,828

(3,540,153)
(2,009,808)
(179,168)
10,588,964
(1,084,483)
(2,866,961)
(5,132,467)
(773,583)
75,497
18,515,794
98,942,811

(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

(4,131,645)
(1,026,106)
(185,264)
5,306,729
(1,084,483)
(9,865,912)
(3,798,290)
17,339,277
91,625,403

96,378,815
(159,218,001)

176,071,218
(88,382,672)

91,621,907
(84,218,001)

122,442,761
(88,382,672)

69,569,172
7,539,195
(3,225,097)
4,020,927
(6,185,132)
(4,156,374)
67,661,333
(19,412,241)
48,249,092

(15,974,628)
7,714,066
(196,616)
(49,869,013)
3,406,273
540,000
(3,770,400)
128,481,039
(17,499,197)
110,981,842

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

(43,702,112)
(186,226)
(18,771,520)
3,131,659
540,000
(329,400)
66,367,893
(11,278,363)
55,089,530

7
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื แก่พนักงาน
รับคืนเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
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

4.5
4.5
11
11

14

21

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2561

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

(200,000)
130,000
10,000,000
(42,000,000)
(80,193,959)
12,001,000
51,452,459
(14,951,542)
579,439
2,866,961
4,940,924
(55,374,718)

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

25,000
(20,000,000)
(80,193,959)
12,001,000
51,452,459
(13,826,697)
579,439
9,865,912
3,559,864
(36,536,982)

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

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

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

(48,360,210)
(48,360,210)

18,473,431
136,048,545

7,245,864
129,085,052

28,527,429
57,143,863

(29,807,662)
86,951,525

693,455
155,215,431

(282,371)
136,048,545

85,671,292

57,143,863

41,000,000

41,000,000

1,000,000

1,000,000

8
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2.

เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2.2

งบการเงินนี้ได้จดั ทําและนําเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจัดทําเป็ นภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
กลุ่ม บริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญ ชี รวมทั้งแนวปฏิ บ ตั ิ ท างบัญ ชี ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ ข องสภาวิช าชี พบัญ ชี ฯ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บ ตั ิ การนํามาตรฐาน การตี ค วามมาตรฐานและแนวทางปฏิ บัติ
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานฉบับปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสรุ ปได้ดงั นี้

9
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ 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 ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กําหนดการบัญชี เกี่ ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 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 ยกเว้น สัญ ญาเช่ าระยะสั้น และสัญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อ
สัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ
2.4

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.5

การใช้วจิ ารณญาณและประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

10
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูล ระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ต้องปรับ ปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บ สิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น อย่าง
เดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มี
นัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 13
หมายเหตุขอ้ 27

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เครื่ องมือทางการเงิน
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3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

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 ปฎิบตั ิ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
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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
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 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
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
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 ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง
3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้
จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนส่ วนการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและแสดง
ในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้จนครบกําหนดจัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่ วนผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะ
รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพือ่ ค้าและหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนสะสมจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยู่
ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด
3.6 อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือ่ ให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
กลุ่ ม บริ ษทั ไม่คิดค่ าเสื่ อมราคาสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
3.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น 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 ายตามมูลค่าตามบัญ ชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อ มบํารุ งที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ 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
3.8 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
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วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบบัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
3.9 การด้ อยค่าของสินทรั พย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทํา
การประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ สู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมี
การด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น ดังกล่ าว ยอดขาดทุ นที่ บนั ทึ ก ในกําไรหรื อขาดทุ น เป็ นผลต่ างระหว่างราคาทุ นที่ ซ้ื อ กับ มูล ค่ายุติธรรมในปั จจุบ นั ของ
สินทรัพย์หกั ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย คํานวณโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับสิ นทรัพย์เผือ่ ขายคํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น
จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
3.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อนื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
3.11 สิทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีรับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินระยะยาวซึ่งมีกาํ หนด 29 ปี
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3.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้า (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ 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
ในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการ
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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
3.13 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อเป็ นภาระผูกพันค่อนข้างแน่ อัน
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายชําระภาระผูกพันนั้นในจํานวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
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3.14 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 ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้เป็ นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ เงินปั นผล
เงินปันผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
3.15 ค่าใช้ จ่าย
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับ
ค่าเช่า
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การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ทาํ สัญญา กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ ถ้าการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงในสัญญาขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่เป็ นสิ นทรัพย์เฉพาะ สิ นทรัพย์เฉพาะนั้นถือเป็ นสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่า โดยสัญญาจะมี
การโอนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ เมื่อสัญญานั้นมอบสิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่กลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่เริ่ มต้นสัญญา หรื อ มีการประเมินสัญญาใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดย
ใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สิน
จะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั
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
3.16 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
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู ้ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.17 กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับหุน้ สามัญ คํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
3.18 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งานจะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงาน
ดําเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
4.

กิจการหรื อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการที่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงิน
และการบริ หารหรื อในทางกลับกัน บริ ษทั และกิ จการต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี สาระสําคัญ
เดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุที่ 10 มีดงั นี้
ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่ อกิจการหรื อบุคคล
ประเทศที่จัดตั้ง / 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
รายการ
รายได้ค่าบริ การ
ต้นทุนบริ การ
ขายยานพาหนะ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
ข้อตกลงในการจัดการบริ หารงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดียวกันกับลูกค้าทัว่ ไป
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงกัน
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
คิดตามพื้นที่ที่เช่าในอัตราที่อา้ งอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
คิดค่าบริ การระหว่างกันตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ประกาศจ่ายโดยกิจการที่ลงทุน
คิดอัตราดอกเบี้ย MOR ของ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
3,690
30,763
รายได้ค่าเช่า
4,113
3,107
รายได้เงินปันผล
8,133
6,998
รายได้ค่านายหน้า
5,863
รายได้อื่น
610
1,099
รายได้บริ การ
9
ค่าใช้จ่ายอื่น
150
ต้นทุนบริ การ
4,062
7,997
การร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ การ
5,696
6,187
343
รายได้ค่านายหน้า
738
568
738
568
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
1,800
1,800
1,800
1,800
รายได้ค่าเช่า
360
360
360
360
รายได้ดอกเบี้ย
1,543
1,584
763
382
รายได้อื่น
94
89
94
89
ต้นทุนบริ การ
60
บริษทั /บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่นๆ
รายได้ค่าบริ การ
2,189
6,066
2,008
5,592
รายได้ค่านายหน้า
823
1,244
823
1,244
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
60
60
60
60
รายได้ค่าเช่า
668
668
668
668
รายได้อื่น
2,367
144
146
144
ต้นทุนบริ การ
26,165
9,985
255
726
ขายยานพาหนะ
1,050
250
1,050
250
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
24,904
27,039
17,184
16,914
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน
636
6,965
373
5,265
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
4.1

ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 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 หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

2561
-

-

15,473
504

39,108
367

6,667

11,405

579

1,226

148
32
2
6,849
6,849

359
904
235
12,903
12,903

148
2
16,706
16,706

231
37
40,969
40,969

กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 โดยจัดตามอายุหนี้ได้ดงั ต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
2561
2562
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
1,754
2,335
3,942
10,417
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
1,560
1,884
2,361
8,708
3 - 6 เดือน
1,515
2,332
3,417
8,223
6 - 12 เดือน
2,020
3,281
6,986
13,584
มากกว่า 12 เดือน
3,071
37
รวม
6,849
12,903
16,706
40,969
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
6,849
12,903
16,706
40,969

23
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4.2

ลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
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

-

-

33,795
6,242
-

16,322
27,310
276

15,319

14,826

15,319

14,826

40
14,411
29,770

20,853
35,679

40
14,411
69,807

20,853
79,587

กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 โดยจัดตามอายุหนี้ได้ดงั ต่อไปนี้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
4.3

งบการเงินรวม
2562
2561
20,017
15,459

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
34,427
43,650

9,753
29,770
29,770

26,314
9,066
69,807
69,807

17,354
2,866
35,679
35,679

22,244
2,866
7,160
3,667
79,587
79,587

เงินทดรองจ่ ายกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

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

งบการเงินรวม
2562
2561
1
2,302

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4.4

ดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
4.5

2561

144

923

-

382

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

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

5.00

2562

5,000

2561

2562

42,000

2561

-

20,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่กจิ การที่
เกีย่ วข้ องกัน
การร่ วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

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

20,000
(20,000)
-

10,000
42,000
(10,000)
42,000

20,000
20,000
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4.6

เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด(เมียนม่าร์)
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม
4.7

2561
-

-

13,173
35
16,776

19,237
1,932
16,369

-

161

-

-

5,513
5,674

273
468
30,725

218
37,756

2561
46,866

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
29,471
17,596

2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,279
468
5,747

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

4.8

2562
61,117

ค่าใช้ จ่ายพนักงานค้ างจ่าย-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2562
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด

4.9

-

-

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 2562 และเดือนธันวาคม
2564 ตามลําดับ อัตราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลําดับ
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 2562 ตามลําดับ อัตราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 5,700 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
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
6.

งบการเงินรวม
2561
2562
350
90
6,937
5,735
147,928
130,224
155,215
136,049

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
45
45
3,465
1,978
82,161
55,121
85,671
57,144

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
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
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล ประกอบด้วย

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - ราคาทุน
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
20,000
20,000
14,776
12,264
34,776
32,264

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับรายงานการลงทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
5,167
1,631
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-ราคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
หุน้ กู้
18,347
19,076
พันธบัตร
2,048
4,985
กองทุนเปิ ด
9,077
6,460
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
180
123
หนี้สินอื่น
(43)
(11)
รวม
34,776
32,264
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
7.

เงินลงทุนชั่วคราว - อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัว่ คราว - อื่นๆ ประกอบด้วย

2562

2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

299,309
5,140
304,449
304,449

8,112
(1,060)
7,052
228,185
2,830
231,015
238,067

221,618
4,654
226,272
226,272

งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เพื่อค้ า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม
หน่ วยลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม
สุ ทธิ

8,112
(1,060)
7,052
220,756
2,438
223,194
230,246

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราว สําหรับแต่ละปี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
งบการเงินรวม
ยอดยกมาต้นปี
ซื้อเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ

2562
236,297
159,218
(93,364)
(2,842)
299,309
5,140
304,449

2561
323,986
88,383
(176,072)
236,297
1,770
238,067

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
228,868
262,929
84,218
88,383
(88,626)
(122,444)
(2,842)
221,618
228,868
4,654
1,378
226,272
230,246

ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาํ การทบทวนและจัดประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาด จากหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็ นเงิน
ลงทุนระยะยาวหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยราคาตลาดมูลค่า 2.39 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จํานวน 0.45 ล้านบาทได้
บันทึกในกําไรขาดทุน
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
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
2562
2561

6,849
24,963

12,903
36,276

16,706
12,957

40,969
13,232

29,770
174,685

35,679
219,529

69,807
137,427

79,587
140,842

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

22,900
2,302
9,079
19,765
923
80
5,486
364,922

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

13,703
2,345
14,988
382
60
3,827
309,935

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 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 หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2562
14,418

2561
13,448

10,425
110
10
1,541
26,504
(1,541)
24,963

14,988
7,551
392
4,574
40,953
(4,677)
36,276

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
10,573
2,673
2,367
12
5
12,957
12,957

4,401
6,106
52
2,042
15,274
(2,042)
13,232

30
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณา-บริ ษทั อื่น ซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
77,995
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
102,197
78,716
40,362
เกินกําหนดชําระ :
58,847
น้อยกว่า 3 เดือน
68,981
137,704
97,517
579
3 - 6 เดือน
2,961
2,621
2,487
6 - 12 เดือน
539
488
476
6
มากกว่า 12 เดือน
5,351
11,911
3,647
รวม
180,029
231,440
137,427
144,489
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(5,344)
(11,911)
(3,647)
สุ ทธิ
174,685
219,529
137,427
140,842
9.

เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
30,000
1.85%
30,000
1.85%
30,000
30,000

เงินฝากประจํา – หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
สุ ทธิ
10.

เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริษทั ร่ วมและบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อกิจการ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
การร่ วมค้ า (ลงทุนโดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ ส จํากัด

ประเภท
กิจการ

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงินลงทุน
วิธี
วิธี
ราคาทุน
ส่ วนได้เสี ย

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
428,625,000

49.00
35.41

1,421
150,375

952
93,368

-

โฆษณา

10,000,000

42.00

16,800

23,923
118,243

-

เงินปั นผล
รับ
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อกิจการ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
การร่ วมค้ า (ลงทุนโดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ ส จํากัด

ประเภท
กิจการ

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงินลงทุน
วิธี
วิธี
ราคาทุน
ส่ วนได้เสี ย

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
428,625,000

49.00
35.41

1,421
150,375

945
93,712

-

โฆษณา

10,000,000

42.00

16,800

23,113
117,770

-

เงินปั นผล
รับ

หน่วย : พันบาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
13,659
13,659
(507)
13,152
13,659
13,152
13,659

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

32
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

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 แอดเวอร์ไทซิ่ ง จํากัด
(ประเทศเมียนม่าร์ )
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน

ประเภท
กิจการ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
(บาท/US$)
(ร้อยละ)
2562
2561

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
2562
2561

เงินปั นผลรับ
2562
2561

9,999

4,999

4,999

โฆษณา

10,000,000

99.99

99.99

9,999

โฆษณา

25,000 US$

-

80.00

-

507

1,135

-

โฆษณา
โฆษณา

2,000,000
50,000 US$

99.965
70.00

99.965
70.00

1,999
1,154

1,999
1,154

1,999
-

1,999
-

13,152

13,659

1,421
150,375
164,948
164,948

1,421
150,375
165,455
165,455

8,133

6,998

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
428,625,000

49.00
35.41

49.00
35.41

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

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมรายได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั

บริ ษทั ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด
2561
2562
1,947
1,964
5
6
7
7
(15)
(14)
7
(7)
952
959

บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์
แอนด์ พาร์ทเนอร์ ส จํากัด
2562
2561
78,252
143,159
51,292
118,128
271,483
254,188
1,929
1,608
(703)
810
675
(295)
11,323
10,513

บริ ษทั การแพทย์ สุขมุ วิท
62 จํากัด
2562
2561
437,789
431,929
10,035
3,203
1,549
1,286
(971)
296
(344)
105
151,468
151,812
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตราสารหนี้-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
หั ก ตราสารหนี้ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ ะยะยาว
ตราสารทุน-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลทุน
รวมมูลค่าตราสารทุน
สุ ทธิ

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

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบ
กําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
47,000
47,000
(30,000)
17,000
3,143
(3,143)
17,000

-

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

หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตราสารหนี้-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
หั ก ตราสารหนี้ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
รวมมูลค่าตราสารหนีร้ ะยะยาว
ตราสารทุน-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลทุน
รวมมูลค่าตราสารทุน
สุ ทธิ

หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย
99,704
(24,620)
75,084
75,084

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบ
กําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
62,000
62,000
(15,000)
47,000
3,143
(3,143)
47,000

-

รวม
62,000
62,000
(15,000)
47,000
102,847
(24,620)
(3,143)
75,084
122,084
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลื่อนไหวเงินลงทุนระยะยาวอื่นสําหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ยอดยกมาต้นปี
ซื้อเงินลงทุน
ไถ่ถอนเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
โอนจากหลักทรัพย์เพือ่ ค้า (หมายเหตุ 7)
รวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลทุน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุ ทธิ
หัก ตราสารหนี้ที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
164,847
144,850
45,412
80,194
(15,000)
(12,001)
(13,329)
(48,196)
2,388
184,318
164,847
(3,143)
(3,143)
(43,688)
137,487
(30,000)
107,487

(24,620)
137,084
(15,000)
122,084

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้เป็ นกําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมและได้
แสดงรายการไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนของบริ ษทั รวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพย์จาํ นวนเงิน 2 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
0.33 ต่อปี ซึ่ งครบกําหนดไถ่ถอนภายในวันที่ 20 สิ งหาคม 2564 และติดคํ้าประกันจํานวน 1.3 ล้านบาท โดยใช้ค้ าํ ประกันสัญญาจ้าง
เผยแพร่ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กบั ลูกค้ารายหนึ่ง
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12.

เงินให้ ก้ยู ืมแก่พ นักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ให้กเู้ พิม่ ระหว่างปี
รวม
หัก รับคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก เงินให้กยู้ มื ส่ วนที่จะครบกําหนดในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2562
245
245
(120)
125
(95)
30

2561
175
200
375
(130)
245
(120)
125

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
25
25
(25)
-

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

อสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดินให้เช่า มีราคาทุน 46.22 ล้านบาท (2561 : 46.22 ล้านบาท) โดย
ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 387.28 ล้านบาท (2561 : 125.32 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพ
ที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจําทุก 5 ปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 387.28 ล้านบาท (2561 : 125.32 ล้านบาท) ถูกจัดลําดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นระดับที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
อาคาร สิ่ งปลูก
สร้างและส่ วน
ปรับปรุ ง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ทรัพย์สินเช่า

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

54,811
54,811
54,811

95,032
95,032
95,032

2,699
2,699
2,699

55
55
55

22,351
235
(1,194)
21,392
500
(7)
10,300
32,185

18,807
3,485
(463)
21,829
3,447
(168)
25,108

16,145
3,506
(3,818)
15,833
1,264
(3,457)
13,640

7,725
7,725
2,575
(10,300)
-

209,900
14,951
(5,475)
219,376
7,786
(3,632)
223,530

-

70,946
4,085
75,031
4,086
79,117

1,900
90
1,990
90
2,080

31
11
42
11
53

12,268
2,449
(1,187)
13,530
4,373
(5)
17,898

13,713
1,592
(434)
14,871
2,295
(161)
17,005

11,723
944
(3,424)
9,243
1,277
(2,252)
8,268

-

110,581
9,171
(5,045)
114,707
12,132
(2,418)
124,421

54,811

20,001

709

13

7,862

6,958

6,590

7,725

104,669

54,811

15,915

619

2

14,287

8,103

5,372

-

99,109
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
และส่ วนปรับปรุ ง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

54,811
54,811
54,811

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

95,032
95,032
95,032

2,699
2,699
2,699

22,048
233
(1,179)
21,102
225
10,300
31,627

15,691
3,297
(194)
18,794
3,023
(23)
21,794

14,417
2,572
(3,819)
13,170
1,264
(3,457)
10,977

70,946
4,085
75,031
4,086
79,117

1,900
90
1,990
90
2,080

12,044
2,419
(1,179)
13,284
4,340
17,624

11,061
1,394
(194)
12,261
2,044
(23)
14,282

9,994
884
(3,425)
7,453
1,090
(2,252)
6,291

-

105,945
8,872
(4,798)
110,019
11,650
(2,275)
119,394

54,811

20,001

709

7,818

6,533

5,717

7,725

103,314

54,811

15,915

619

14,003

7,512

4,686

-

97,546

-

7,725
7,725
2,575
(10,300)
-

รวม
204,698
13,827
(5,192)
213,333
7,087
(3,480)
216,940

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินและอาคารพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่วน จํานวน 70.73 ล้านบาท และ 74.81 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง

38
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15.

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

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

2561
15,165
(2,104)
13,061

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
12,924
9,336
(2,422)
(2,078)
10,502
7,258

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
รับรู ้โดยตรง
เข้าส่วนของ
1 มกราคม
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
ผูถ้ ือหุน้
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
1,291
(4)
1,287
เงินลงทุนอื่น
628
628
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
4,919
5
3,813
8,737
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8,327
214
8,541
รวม
15,165
215
3,813
19,193
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
2,104
415
2,519
รวม
2,104
415
2,519
สุ ทธิ
13,061
(200)
3,813
16,674

39
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนอื่น
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

รับรู ้โดยตรง
เข้าส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม
2561

1,035
628
3,015
4,578
9,256

256
2,118
2,374

1,904
2,385
4,289

(754)
(754)

1,291
628
4,919
8,327
15,165

2,386
2,386
6,870

(277)
(277)
2,651

(5)
(5)
4,294

(754)

2,104
2,104
13,061
หน่วย : พันบาท

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนอื่น
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม
สุ ทธิ

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

31 ธันวาคม
2562

628
4,918
3,790
9,336

5
(230)
(225)

3,813
3,813

-

628
8,736
3,560
12,924

2,078
2,078
7,258

344
344
(569)

3,813

-

2,422
2,422
10,502

40
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนอื่น
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม
สุ ทธิ
16.

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

31 ธันวาคม
2561

628
3,014
1,824
5,466

1,061
1,061

1,904
970
2,874

(65)
(65)

628
4,918
3,790
9,336

2,250
2,250
3,216

(167)
(167)
1,228

(5)
(5)
2,879

(65)

2,078
2,078
7,258

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายการค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าสื่ อโฆษณาและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้เรี ยกเก็บเงินแทน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,747
38,450

5,674
39,726

30,725
3,456

37,756
4,956

132,008
176,205

134,365
179,765

107,911
142,092

112,366
155,078

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

46,866
18,371
9,538
10,644
85,419
265,184

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

17,596
11,204
4,900
10,494
44,194
199,272

41
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
17.

สิ ทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การเคลื่อนไหวของสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

12,312
(1,524)
10,788

ค่าสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
สุ ทธิ

13,397
(1,085)
12,312

สิ ทธิ การเช่ารอตัดบัญชีได้แก่ ค่าสิ ทธิการเช่าที่ได้รับล่วงหน้าจากการนําที่ดินของบริ ษทั แปลงหนึ่งให้บริ ษทั แห่งหนึ่ งเช่ามีกาํ หนด
ระยะเวลา 29 ปี โดยได้ทาํ สัญญาเช่าในลักษณะสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว ซึ่งนอกจากค่าสิ ทธิการเช่า ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ยัง
จะได้รับค่าเช่ารายปี จากการให้เช่าสิ นทรัพย์ดงั 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
2561
2562
41,632
22,889
11,924
4,015
9,927
1,211
662
(4,156)
(3,770)
42,702
41,632

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
18,942
9,116
4,848
922
5,029
410
278
(1,092)
(329)
(1,392)
17,790
18,942

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษทั ประมาณ 9 ปี และ
ของบริ ษทั ย่อยประมาณ 9 -16 ปี

42
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ

1.50-3.13
3.82-28.65
3.00

2.50-3.13
1.50
3.82-28.65
4.78-28.65
3.00
3.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560

2.50
4.78-28.65
3.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ฐ านที่ เกี่ ย วข้อ 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 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
(1,475)
(685)
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.00)
3,247
(2,949)
1,494
(1,361)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20.00)
(2,986)
3,367
(1,474)
1,669
19.

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

2562
จํานวนหุน้

จํานวนเงิน

หน่วย : พันหุน้ /พันบาท
2561
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
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
20.

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
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บนั ทึกไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รวม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุ ทธิใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจนกระทัง่ มีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น

21.

เงินปันผล
บริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท และได้จ่ายปันผล จํานวน 54.40 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท และได้จ่ายปันผล จํานวน 48.36 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ไม่ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผลู ้ งทุนที่ตอ้ งห้ามการรับเงินปันผลเพราะไม่ได้ลงทุนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ย่อย
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และ 29 เมษายน 2562 ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง ผูถ้ ือ
หุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 5 ล้านบาท
และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และ 27 เมษายน 2561 ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง ผูถ้ ือ
หุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 5 ล้านบาท
และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ
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
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 2562 และ 2561 และ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
รายได้ค่า
ลงทุน
รายได้ค่าบริ การ
รวม
นายหน้า
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
รายได้
194
244
154
191
21
14
369
449
กําไรจากการดําเนินงานส่ วนงาน
39
40
82
129
21
14
142
183
21
รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่ วน
25
(98)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
(115)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
65
93
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ตามส่ วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รายได้ค่าบริ การ
2561
2562
31
50
31
50

รายได้ค่า
นายหน้า
2562
2561
221
278
221
278

รายได้จากการ
ลงทุน
2562
2561
625
556
625
556

รวม
2562
877
386
1,263

2561
884
405
1,289

ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวม สําหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รายได้ค่านายหน้า ค่าบริ การอื่นและเงินลงทุน
348
430
21
19
369
449
กําไรจากการดําเนินงานส่ วนงาน
141
181
1
2
142
183
สินทรัพย์ตามส่วนงาน
1,225
1,247
38
42
1,263
1,289
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 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 5.39 ล้าน
บาท และ 5.42 ล้านบาท ตามลําดับ

24.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

159,300

164,868

66,131

70,809

ต้นทุนบริ การ

154,917

161,232

26,448

60,320

ค่าเสื่ อมราคา

12,132

9,172

11,650

8,871
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
25.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
10,236
21,167
200
(2,651)
10,436
18,516

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
6,520
18,567
569
(1,228)
7,089
17,339

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานในการร่ วมค้า
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้
(9,547)

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
1,909

สุทธิจากภาษี
เงินได้
(7,638)

-

(11,925)

2,385

(9,540)

(15,254)

(369)
(21,841)

74
4,368

(295)
(17,473)

ก่อนภาษี
เงินได้
(19,067)

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
3,813

สุทธิจากภาษี
เงินได้
(15,254)

-

-

(19,067)

3,813

หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้
(19,067)

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
3,813

สุทธิจากภาษี
เงินได้
(15,254)

(19,067)

3,813

(15,254)

ก่อนภาษี
เงินได้
(9,547)

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
1,909

สุทธิจากภาษี
เงินได้
(7,638)

(4,848)
(14,395)

970
2,879

(3,878)
(11,516)
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริ งสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นดังนี้
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2561

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริ ษทั ย่อย
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

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

จํานวนเงิน
64,509
20.00
12,901
1,480
(5,590)
1,445
10,236
200
16.18
10,436

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

19.82

จํานวนเงิน
93,409
18,682
819
(3,200)
4,866
21,167
(2,651)
18,516

หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ) จํานวนเงิน
(ร้ อยละ) จํานวนเงิน
54,382
97,536
20.00
10,876
20.00
19,507
(4,894)
(2,784)
538
1,844
6,520
18,567
569
(1,228)
13.04
7,089
17.78
17,339

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรทางภาษีที่จะต้องเสี ยตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประมวลรัษฎากร

48
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
26.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักโดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม

27.

หน่วย : พันบาท/พันหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

53,731

74,404

47,293

80,197

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

60,450
0.89

60,450
1.23

60,450
0.78

60,450
1.33

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อ
การเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความ
เสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการ
ควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุม
ความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรั กษาระดับเงินทุ นให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่ ของตลาดและ
ก่อให้เกิ ดการพัฒนาของธุรกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจาก
สัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับ
ดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1-5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

147,928
-

7,287
339,224

155,215
339,224

0.375
-

294,592

30,000
294,592

3.00-4.75
-

-

-

-

30,000
-

-

-

-

5,000

-

-

-

30,000
-

17,000
-

-

-

-

-

-

-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ
(ต่อปี )

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

รวม

5,000

5.00

90,487
30

30,000
107,487
30

1.85
3.00-6.80
-

269,205

269,205

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

มากกว่า
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ
(ต่อปี )

-

-

-

82,161
-

3,510
261,047

85,671
261,047

0.375
-

30,000
-

-

-

-

268,187

30,000
268,187

3.00-4.75
-

30,000
-

17,000

-

-

90,487

30,000
107,487

-

-

-

194,297

194,297

-

1.85
3.00-6.80
-
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : พันบาท

ภายใน 1
ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1-5 ปี

มากกว่า
5 ปี

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

130,224
-

5,825
270,331

136,049
270,331

0.375
-

364,922

15,000
364,922

3.20
-

42,000

5.00-7.37

-

-

-

15,000
-

-

-

-

42,000

-

-

-

30,000
-

47,000
-

-

-

75,084
125

-

-

-

-

265,184

-

รวม

30,000
122,084
125
265,184

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ
(ต่อปี )

1.85
3.00-6.80
หน่วย : พันบาท

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1-5 ปี

มากกว่า
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ
(ต่อปี )

-

-

-

55,121
-

2,023
262,510

57,144
262,510

0.375
-

15,000
-

-

-

-

309,935

15,000
309,935

3.20
-

20,000

5.00

20,000

-

-

-

30,000
-

47,000

-

-

75,084

30,000
122,084

-

-

199,272

199,272

-

-

-

1.85
3.00-6.80
-
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ อัน เป็ นผลมาจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
หน่วย:พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2562
2561
2562
2561
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
9,819
14,123
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
26,984
24,256
เจ้าหนี้อื่น
(28,155)
(29,296)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ ยง
8,648
9,083
ความเสี่ย งทางด้ านสิ นเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ
ความเสี่ ยงสู งสุดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็
ตามเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ย งจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือ่ ทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมจําแนกตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียว
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา ตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาของตลาด)สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
เงินลงทุนชัว่ คราว (กองทุนส่ วนบุคคล)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า (หน่วยลงทุน)
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาด)
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

34,776
304,449

-

34,776
304,449

90,487
90,487

339,225

-

90,487
429,712
หน่วย : พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
เงินลงทุนชัว่ คราว (กองทุนส่ วนบุคคล)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า (หน่วยลงทุน)
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาด)
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

34,776
226,272

-

34,776
226,272

90,487
90,487

261,048

-

90,487
351,535

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
เงินลงทุนชัว่ คราว (กองทุนส่ วนบุคคล)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า (หน่วยลงทุน)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า (ตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาด)
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาด)
รวมสิ นทรัพย์

7,052
75,084
82,136

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3
32,264
231,015
263,279

รวม

-

32,264
231,015

-

7,052

-

75,084
345,415
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
เงินลงทุนชัว่ คราว (กองทุนส่ วนบุคคล)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า (หน่วยลงทุน)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า (ตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาด)
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาด)
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

7,052
75,084
82,136

32,264
223,194
255,458

รวม

-

32,264
223,194

-

7,052

-

75,084
337,594

วิธีการวัดมูลค่ ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาต่อหน่วยซึ่ งอ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนที่เผยแพร่ โดยผูจ้ ดั การ
กองทุน
28.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารง
ไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั 0.40 : 1 และ 0.40 : 1
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.28 : 1 และ 0.29 : 1 ตามลําดับ

29.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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
บริ ษทั ได้ใช้พนั ธบัตรรัฐบาลของกรรมการบริ ษทั จํานวนเงิน 500,000 บาท เพือ่ เป็ นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
30.

ข้ อมูลอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้นในงบการเงินรวม คิดเป็ น 14.95 บาทต่อหุ ้นและ 15.21 บาท ต่อหุ ้น
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ น 14.28 บาทต่อหุน้ และ 14.65 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ

31.

เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ตามมติคณะกรรมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นอีกหุ้นละ 25
บาท จํานวน 2,992,500 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 74,812,500 บาท กําหนดชําระภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

32.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

