บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริ ษทั
ประกิ ต โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อยและของเฉพาะบริ ษ ทั ประกิ ต โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิ ธี การสอบถามบุ ค ลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่า จะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบ
ได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

-2เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงินที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2565
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ัท ประกิ ต โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ที่ แ สดงเป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่น
ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ขอ้ สรุ ป ว่าไม่ พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ น ระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้จดั ทําขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

(นางสาวสลีลา พุทธิ จรุ งวงศ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6817
บริษัท บัญชีกจิ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤษภาคม 2565

1
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินและอาคาร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4
5

164,074,010
228,592,673

119,634,987
187,950,541

115,472,232
201,045,062

67,479,463
168,466,759

6
7

3,827,182
177,507,156
13,641,768
587,642,789

4,494,686
178,827,060
11,704,804
502,612,078

3,827,182
123,603,973
4,977,138
448,925,587

4,494,686
124,955,021
4,665,158
370,061,087

8
9
10

30,000,000
125,475,492
284,505,231
65,000
46,215,000
76,211,255
7
20,159,992
100,000,000
7,161,331
689,793,308
1,277,436,097

30,000,000
131,982,707
290,988,401
80,000
46,215,000
77,877,421
7
19,849,049
100,000,000
7,161,867
704,154,452
1,206,766,530

125,475,492
344,572,481
46,215,000
73,518,897
4
13,307,738
100,000,000
703,089,612
1,152,015,199

131,982,707
344,572,481
46,215,000
75,678,356
4
12,926,237
100,000,000
711,374,785
1,081,435,872

11

12

2
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
สิ ทธิ การเช่ารอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 94,438,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 60,450,262 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13

14

300,768,942
5,613,931
24,813,331
331,196,204

219,700,690
5,602,575
22,858,435
248,161,700

237,806,599
4,825,792
13,161,379
255,793,770

163,880,388
4,825,792
10,828,696
179,534,876

8,297,072
49,212,216
540,000
58,049,288
389,245,492

8,570,102
48,875,405
540,000
57,985,507
306,147,207

8,297,072
21,250,578
540,000
30,087,650
285,881,420

8,570,102
20,934,802
540,000
30,044,904
209,579,780

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
646,983,282
(24,696,619)
886,305,485
1,885,120
888,190,605
1,277,436,097

10,000,000
659,792,648
(25,194,972)
898,616,498
2,002,825
900,619,323
1,206,766,530

10,000,000
626,579,416
(24,464,459)
866,133,779
866,133,779
1,152,015,199

10,000,000
632,758,792
(24,921,522)
871,856,092
871,856,092
1,081,435,872

3
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปั นผล
รายได้ค่าบริ หาร
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ร่ วมค้า
ร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน) รวมสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

17

งบการเงินรวม
2565
2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

45,359,887
22,912,656
31,243
226,363
515,000
4,952,027
73,997,176

41,025,664
23,870,046
339,517
263,785
465,000
5,924,884
71,888,896

5,600,591
18,320,559
16,449
226,363
1,011,000
3,518,558
28,693,520

4,340,045
18,713,493
339,517
263,785
1,081,000
3,701,466
28,439,306

37,283,353
20,445,495
23,349,203
81,078,051
(7,080,875)
(6,483,170)
(13,564,045)
274,298
(13,289,747)

34,848,689
16,929,276
22,294,702
74,072,667
(2,183,771)
(2,697,765)
(4,881,536)
(1,060,645)
(5,942,181)

5,360,309
12,973,155
17,449,256
35,782,720
(7,089,200)
(7,089,200)
495,768
(6,593,432)

4,220,408
9,951,774
15,527,973
29,700,155
(1,260,849)
(1,260,849)
(881,274)
(2,142,123)

571,329
414,056
(114,266)
871,119
(12,418,628)

9,936,626
5,939,764
(1,987,325)
13,889,065
7,946,884

571,329
414,056
(114,266)
871,119
(5,722,313)

9,936,626
5,939,764
(1,987,325)
13,889,065
11,746,942

(13,223,422)
(66,325)
(13,289,747)

(5,929,467)
(12,714)
(5,942,181)

(6,593,432)
(6,593,432)

(2,142,123)
(2,142,123)

(12,352,303)
(66,325)
(12,418,628)

7,959,598
(12,714)
7,946,884

(5,722,313)
(5,722,313)

11,746,942
11,746,942

(0.22)

(0.10)

(0.11)

(0.04)

4
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกํ
า
ไร
(ขาดทุ
น)
ส่ วนปรับปรุ ง
รวม
จัดสรรแล้ว
องค์ประกอบอื่น
สํารอง
ยังไม่ไ ด้ จากการวัดมูลค่าและขาย จากการแปลง
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ค่างบการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
10,000,000
656,970,630
(31,632,323)
(31,632,323)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั
889,357,129

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
1,848,252

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
891,205,381

7,949,301
(23,683,022)

(5,929,467)
13,889,065
897,316,727

(12,714)
(26,078)
1,809,460

(5,942,181)
13,889,065
(26,078)
899,126,187

(273,450)

(25,194,972)

898,616,498

2,002,825

900,619,323

41,290
(232,160)

457,063
41,290
(24,696,619)

(13,223,422)
871,119
41,290
886,305,485

(66,325)
(51,380)
1,885,120

(13,289,747)
871,119
(10,090)
888,190,605

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออก
และชําระแล้ว
60,450,262

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
193,568,560

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(5,929,467)
5,939,764
656,980,927

7,949,301
(23,683,022)

-

60,450,262

193,568,560

10,000,000

659,792,648

(24,921,522)

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(13,223,422)
414,056
646,983,282

457,063
(24,464,459)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่น
กําไรสะสม
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าและขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จดั สรร
10,000,000
623,704,758
(31,632,323)

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชําระแล้ว
60,450,262

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
193,568,560

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
856,091,257

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(2,142,123)
5,939,764
627,502,399

7,949,301
(23,683,022)

(2,142,123)
13,889,065
867,838,199

60,450,262

193,568,560

10,000,000

632,758,792

(24,921,522)

871,856,092

60,450,262

193,568,560

10,000,000

(6,593,432)
414,056
626,579,416

457,063
(24,464,459)

(6,593,432)
871,119
866,133,779

6
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

2565

2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

(13,289,747)

(5,942,181)

(6,593,432)

(2,142,123)

2,686,666
(188,064)
1,987,408
(466)
135,422
868,678
(273,030)
(226,363)
(31,243)
6,483,170
41,290
(274,298)
(2,080,577)

3,054,308
(413,355)
(79,200)
848,633
985,102
(276,063)
(263,785)
(339,517)
2,697,765
(128,260)
1,060,645
1,204,092

2,446,418
154,624
2,018,552
315,776
(273,030)
(226,363)
(16,449)
(495,768)
(2,669,672)

2,863,436
(261,947)
(79,200)
899,436
312,345
(276,063)
(263,785)
(339,517)
881,274
1,593,856

(40,439,373)
(324,723)
(134,887)
81,068,251
1,954,896
(531,867)
39,511,720
(1,751,794)
37,759,926

108,545,838
5,700,000
(5,700,000)
293,126
(297,614)
(16,454,144)
(2,883,179)
(1,895,526)
88,512,593
(2,318,224)
86,194,369

(32,732,927)
138,965
73,926,211
2,332,683
40,995,260
(450,944)
40,544,316

95,713,233
5,700,000
(5,700,000)
867,951
95,400
(25,891,841)
(4,623,623)
67,754,976
(629,463)
67,125,513

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
รายการปรั บกระทบเป็ นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(กําไร) ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายภาษีถูกหักที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่าตัดบัญชี
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
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7
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7
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ ว/ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

2565

2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

15,000
(1,359,224)
8,851,824
(1,020,501)
467
226,363
16,548
(51,380)
6,679,097

30,000
(6,976,222)
10,670,185
(170,439)
263,785
579,133
(26,078)
4,370,364

(1,359,224)
8,851,824
(286,959)
226,363
16,449
7,448,453

(6,976,222)
10,670,185
(85,424)
263,785
579,076
4,451,400

44,439,023
119,634,987
164,074,010

90,564,733
122,339,116
212,903,849

47,992,769
67,479,463
115,472,232

71,576,913
74,495,365
146,072,278

41,000,000

41,000,000

1,000,000

1,000,000

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการให้กยู้ มื แก่พนักงาน
ลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
จํานวนที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสิ นเชื่อที่อาจจะนํามา
ใช้เพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
11

8
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
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 ือหุน้ ใหญ่คือ บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 24.97) ซึ่งเป็ น นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
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
มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยงั คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดย
ส่วนใหญ่ ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

2.1

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึ งแนวทาง
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะจัดทํางบการเงินแบบย่อโดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี

2.2

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงเน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น การใช้งบ
การเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.3

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําและนําเสนอตามกฎหมายโดยจัดทําเป็ นภาษาไทยและใช้หน่วยเงินตราไทย กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทํางบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

9
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
2.4

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่งรวมกันเรี ยกว่า กลุ่มบริ ษทั โดยมีอตั ราการถือ
หุน้ ดังนี้
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
31 ธ.ค. 2564
31 มี.ค. 2565
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
99.993
99.993
บริ ษทั มาร์ เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
99.965
99.965
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (ประเทศเมียนม่าร์)
70.000
70.000

2.5

นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญและวิธีการคํานวณเช่นเดี ยวกับที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซ่ ึ งมี ผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อ
ข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

2.6

3.

การประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายความถึง บริ ษทั ร่ วม บุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มี
อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ผลของรายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุที่ 10 มีดงั นี้

10
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ชื่ อกิจการหรื อบุคคล
ประเทศที่จัดตั้ง / สั ญชาติ
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ดราฟท์แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)
กัมพูชา
บริ ษทั ประกิต แอนด์ ซันส์ จํากัด
ไทย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด หาดทรายแก้ว บ้านกรู ด รี สอร์ท
ไทย
บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันบางส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่ วน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการกําหนดราคา
รายการ
รายได้ค่าบริ การ
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบริ การ
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ขายสินทรัพย์
ราคาที่ตกลงกัน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
คิดตามพื้นที่ที่เช่าในอัตราที่อา้ งอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ค่าบริ หารจัดการ
คิดค่าบริ การระหว่างกันตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
เงินปันผลรับ
ตามที่ประกาศจ่ายโดยกิจการที่ลงทุน

11
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
2564 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
2565
2564
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ การ
929
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
496
616
รายได้ค่านายหน้า
1,006
1,579
รายได้ค่าเช่า
999
999
รายได้อื่น
146
177
ต้นทุนบริ การ
825
347
การร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ การ
2
500
รายได้ค่านายหน้า
95
95
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
450
450
450
450
รายได้ค่าเช่า
90
90
90
90
รายได้อื่น
19
21
19
21
บริษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ การ
90
150
รายได้ค่านายหน้า
8
8
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
50
50
รายได้อื่น
31
15
31
15
บริษทั /บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่นๆ
รายได้ค่าบริ การ
1,090
1,090
รายได้ค่านายหน้า
8
242
8
209
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
15
15
15
15
รายได้ค่าเช่า
163
163
163
163
รายได้อื่น
619
570
26
27
ต้นทุนบริ การ
1,041
1,056
66
14
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
6,464
6,156
5,047
4,303
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน
75
116
49
48

12
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
3.1 ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
กิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับเบิ้ลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด จํากัด (กัมพูชา)
บริ ษทั ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
รวม
หัก: ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

-

-

10,746
166

8,803
83

85
741

85
559

85
118

85
32

593

773

592

773

14
198
3
1,634
1,634

107
13
699
2,236
2,236

13
3
11,723
11,723

53
9,829
9,829

กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 โดยจัดตามอายุหนี้ได้ดงั ต่อไปนี้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก: ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม
2564
984
1,935
562
3
85
1,634
1,634

216
21
64
2,236
2,236

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม
2564
4,289
3,811
1,616
1,437
4,296
85
11,723
11,723

1,637
2,414
1,903
64
9,829
9,829
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.2

ลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2564
2565
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
กิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม
หัก: ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

-

-

59,703

68,803

-

812

-

812

203

118

203

118

526
729
729

6,268
7,198
7,198

526
60,432
60,432

6,268
76,001
76,001

กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ลูก หนี้ ค่าสื่ อ โฆษณากิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 และ 31 ธัน วาคม 2564 โดยจัด ตามอายุห นี้ ได้
ดังต่อไปนี้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
230
4,436
467
32
729
729

2,762
7,198
7,198

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
10,726
35,585
28,633
14,525
6,548
60,432
60,432

17,254
8,676
14,486
76,001
76,001
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.3

เงินทดรองจ่ ายกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
กิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)
รวม

3.4

3,555
3,555

-

9
9

-

เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ ประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (เมียนม่าร์ )
กิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม

3.5

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

-

-

7,751
332
10,441

7,887
332
10,600

3,155
3,155

3,855
228
4,083

749
19,273

604
228
19,651

เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน-ค่าสื่อโฆษณา
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (เมียนม่าร์ )

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
418

104
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.6

เจ้าหนี้เรียกเก็บเงินแทนกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)
3.7

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

ค่าใช้ จ่ายพนักงานค้ างจ่าย-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
3.8

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
6,389
4,525

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
4,876
702

-

-

1,385

1,392

เรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ย่อย 2 แห่ งทําสัญญาเช่าพื้นที่สํานักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2565 ทั้งสองสัญญา
อัตราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลําดับ
กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน 2 แห่ งทําสัญญาเช่ าพื้ นที่ สํานัก งานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อนมิ ถุนายน 2565 และเดื อน
ธันวาคม 2565 ตามลําดับ อัตราเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 4,500 บาท ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งทําสัญญาเช่าเครื่ องใช้สาํ นักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุ ดในเดือนธันวาคม 2565 อัตราเช่ารวมเดือนละ
96,000 บาท
การร่ วมค้าแห่งหนึ่งทําสัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2565 อัตราเช่าเดือนละ 30,000
บาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การบริ หารจัดการกับบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2565 อัตราค่าบริ การเดือนละ
32,000 บาท และได้ทาํ สัญญาบริ หารจัดการกับบริ ษทั ร่ วมค้า 1 แห่ ง ระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2565 อัตราค่าบริ การ
เดือนละ 150,000 บาท
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
4.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
5.

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2564
2565
1,133
1,052
8,672
10,860
154,269
107,723
164,074
119,635

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
45
45
3,159
5,029
112,268
62,405
115,472
67,479

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.1)
กิจการอื่น – สุทธิ
ลูกหนี้ค่าสื่ อโฆษณา
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)
กิจการอื่น – สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้เรี ยกเก็บเงินแทน
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.3)
เงินมัดจําจ่ายค่าสื่ อโฆษณา
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่ายอื่น ๆ
อื่นๆ
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

1,634
32,869

2,236
27,073

11,723
6,482

9,829
3,534

729
145,120

7,198
99,862

60,432
100,393

76,001
48,179

1,572
3,555
4,049
34,660
2,905
1,500
228,593

2,418
3,979
40,934
2,336
1,915
187,951

153
9
2,438
18,547
138
730
201,045

307
1,726
27,906
35
950
168,467

17
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
2565
2564
4,373
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
24,560
22,315
2,456
เกินกําหนดชําระ :
2,117
น้อยกว่า 3 เดือน
8,368
4,809
1,072
3 - 6 เดือน
30
14
14
6 - 12 เดือน
4
มากกว่า 12 เดือน
1,526
1,526
4
รวม
34,484
28,664
6,494
3,546
(12)
หัก: ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
(1,615)
(1,591)
(12)
สุ ทธิ
32,869
27,073
6,482
3,534
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณา-กิจการอื่น ซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
2565
2564
45,745
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
86,301
64,140
26,519
เกินกําหนดชําระ :
54,925
น้อยกว่า 3 เดือน
58,021
36,462
21,610
3 - 6 เดือน
1,498
172
172
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
5,369
5,368
24
24
รวม
151,189
106,142
100,694
48,325
หัก: ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
(6,069)
(6,280)
(301)
(146)
สุ ทธิ
145,120
99,862
100,393
48,179
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
6.

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลจํานวน 1 กองทุน โดยมอบหมายให้บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้ส่งมอบเงินลงทุนเริ่ มต้นแก่บริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท และเป็ นการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่ างประเทศแถบเอเชี ยโดยคํานึ งถึ งสภาพเศรษฐกิ จและสถานการณ์ ของประเทศที่ ลงทุ นเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ นโยบายการลงทุ น และ
ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สินเป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่วนบุคคล
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2565 และ 31 ธัน วาคม 2564 เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น ส่ วนบุ ค คลซึ่ งบริ ห ารโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ ทรี นิ ต้ ี จํากัด
ประกอบด้วย

เงินลงทุน-ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
5,000
5,000
(1,173)
(505)
3,827
4,495

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้รับรายงานการลงทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุน
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-มูลค่ายุติธรรม
3,833
4,502
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
(6)
(7)
รวม
3,827
4,495
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
7.

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ประกอบด้วย

หน่วยลงทุน - ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
179,666
179,666
(2,159)
(839)
177,507
178,827

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
126,385
126,385
(2,781)
(1,430)
123,604
124,955

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ สําหรับแต่ละงวดสามเดือนวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
2565
2564
ยอดยกมาต้นงวด - ราคาทุน
179,666
188,102
126,385
105,412
ซื้อเงินลงทุน
5,700
5,700
จําหน่ายเงินลงทุน
(5,621)
(5,621)
รวม
179,666
188,181
126,385
105,491
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
(2,159)
553
(2,781)
(489)
สุ ทธิ
177,507
188,734
123,604
105,002
8.

เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

เงินฝากประจํา – หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

31 มีนาคม 2565
จํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
30,000
0.20%

31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
30,000
0.20%
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
9.

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินฝากประจําอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี
ตราสารทุน-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารทุนที่อยูใ่ น
ตราสารทุนที่ไม่
ความต้องการของ
เงินฝากประจํา
อยูใ่ นความ
ตลาด
อายุ 2 ปี
ต้องการของตลาด
30,000
126,056
3,143
(30,581)
(3,143)
95,475
95,475

30,000

-

รวม
30,000
129,199
(30,581)
(3,143)
95,475
125,475
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตราสารทุนที่อยู่
ในความต้องการ
ของตลาด
เงินฝากประจําอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี
ตราสารทุน-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
รวม
สุ ทธิ

133,135
(31,152)
101,983
101,983

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารทุนที่ไม่
เงินฝากประจํา
อยูใ่ นความ
อายุ 2 ปี
ต้องการของตลาด

30,000
30,000

3,143
(3,143)
-

รวม

30,000
136,278
(31,152)
(3,143)
101,983
131,983
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
ยอดยกมาต้นงวด
166,278
167,354
ซื้อเงินลงทุน
1,359
6,976
จําหน่ายเงินลงทุน
(8,438)
(4,730)
รวม
159,199
169,600
ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
(3,143)
(3,143)
กําไร(ขาดทุ น ) ที่ ย งั ไม่ เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ มู ล ค่ ายุติ ธรรม (กําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น)
(30,581)
(29,603)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุ ทธิ
125,475
136,854
หัก: ตราสารหนี้ที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
(2,000)
สุ ทธิ
125,475
134,854
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้เป็ นกําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและได้แสดง
รายการไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
10.

เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริษทั ร่ วมและบริษัทย่ อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อกิจการ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์ (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)

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
1,000,000,000

49.00
33.00

1,421
330,000

769
262,121

-

10,000,000

42.00

16,800

21,615
284,505

-

โฆษณา

มูลค่าเงินลงทุน
วิธี
วิธีราคาทุน ส่ วนได้เสี ย

เงินปั นผลรับ
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อกิจการ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั จัดหางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์ (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)

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
1,000,000,000

49.00
33.00

1,421
330,000

785
267,028

-

10,000,000

42.00

16,800

23,175
290,988

1,260
1,260

โฆษณา

มูลค่าเงินลงทุน
วิธี
วิธี
เงินปั นผลรับ
ราคาทุน
ส่ วนได้เสี ย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564

บริ ษทั
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว
เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
(เมียนม่าร์ )
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษ ทั จัด หางาน ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั การแพทย์ สุ ขมุ วิท 62 จํากัด
รวม
หั ก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

ประเภท
กิจการ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระ
สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
แล้ว
(บาท/US$)
31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน

เงินปั นผลรับ

31 มี.ค. 65

31 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

31 ธ.ค. 64

โฆษณา

10,000,000

99.99

99.99

9,999

9,999

-

4,999

โฆษณา

2,000,000

99.965

99.965

1,999

1,999

-

1,999

โฆษณา

50,000 US$

70.00

70.00

1,154
13,152

1,154
13,152

-

-

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
1,000,000,000

49.00
33.00

49.00
33.00

1,421
330,000
331,421
344,573
344,573

1,421
330,000
331,421
344,573
344,573

-

6,998
6,998
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
11.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การซื้อ จําหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
กําไรจากการขาย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

12.

งบการเงินรวม
77,877
1,020
1
(2,687)
76,211

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
75,678
287
(2,446)
73,519

เงินมัดจําค่าซื้อทีด่ ินและอาคาร
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีมติให้บริ ษทั เข้าซื้ อที่ดินและอาคารสํานักงาน 8 ชั้นที่
ซอยสุ ขมุ วิท 62 ถนนสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานครในราคา 223 ล้านบาทจากบริ ษทั เซเว่น ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั
ได้จ่ายค่ามัดจําจํานวน 100 ล้านบาท ณ วันเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
13.

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายการค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4)
กิจการอื่น
เจ้าหนี้ค่าสื่ อโฆษณาและตัว๋ เงินจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.5)
กิจการอื่น
รวม
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้เรี ยกเก็บเงินแทน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.6)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.7)
เจ้าหนี้ค่าหุน้
เงินมัดจํารับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

14.

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

3,155
51,702

4,083
43,932

19,273
5,436

19,651
3,155

102,063
156,920

139,404
187,419

418
77,340
102,467

104
118,227
141,137

6,389
132,740
1,952
2,768
143,849
300,769

4,525
1,983
21,098
1,796
2,880
32,282
219,701

4,876
1,385
125,036
1,423
2,619
135,339
237,806

702
1,392
1,983
14,585
1,360
2,721
22,743
163,880

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การ
ดอกเบี้ยตามภาระผูกพัน
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
2564
2565
48,875
48,221
750
863
119
123
(532)
(1,896)
49,212
47,311

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
20,934
20,313
266
266
50
47
21,250
20,626

25
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษทั ประมาณ 9 ปี และ
ของบริ ษทั ย่อยประมาณ 9 -16 ปี
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2564
2565
2564
2565
(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
1.09-1.49
1.09-1.49
1.09
1.09
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
4.78-34.38
4.78-34.38
5.73-34.38
5.73-34.38
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
3.00
3.00
3.00
3.00
อัตรามรณะ
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560
15.

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

26
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ส่ ว นงานธุ ร กิ จ ที่ รายงานในงบการเงิ น รวมสําหรั บ แต่ ล ะงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 และ 2564
ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
รายได้ค่า
ลงทุน
รวม
รายได้ค่าบริ การ
นายหน้า
2564
2565
2564
2565
2564
2565
2564
2565
รายได้
45
41
23
24
68
65
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
8
6
3
7
11
13
รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่ วน
4
(25)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
(22)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(14)
(5)
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ตามส่ วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รายได้ค่าบริ การ
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2565
2564
34
29
34
29

รายได้ค่า
นายหน้า
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2565
2564
148
109
148
109

รายได้จากการ
ลงทุน
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2565
2564
561
576
561
576

รวม
31 มี.ค.
2565
743
534
1,277

31 ธ.ค.
2564
714
493
1,207

ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
รวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
2565
2564
2565
2564
2565
2564
รายได้ค่าบริ การ ค่านายหน้า และการลงทุน
66
62
2
3
68
65
กําไรจากการดําเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์
11
13
11
13
สินทรัพย์ตามส่วนงาน 31 มี.ค. 65 และ 31 ธ.ค. 64
1,240
1,168
37
39
1,277
1,207

27
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
16.

ภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
17.

งบการเงินรวม
2564
2565
151
1,191
(425)
(130)
(274)
1,061

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
1,154
(496)
(273)
(496)
881

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 คํานวณจากขาดทุนสําหรับงวดส่วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวดตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักโดยแสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย : พันบาท/พันหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2565

2564

2565

2564

(13,223)

(5,929)

(6,593)

(2,142)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

60,450

60,450

60,450

60,450

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

(0.22)

(0.10)

(0.11)

(0.04)

ขาดทุนสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

18.

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 ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

28
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
เงินฝากประจํา 2 ปี
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

3,827
177,507

-

3,827
177,507

95,475
95,475

30,000
211,334

-

95,475
30,000
306,809
หน่วย : พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
เงินฝากประจํา 2 ปี
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

3,827
123,604

-

3,827
123,604

95,475
95,475

30,000
157,431

-

95,475
30,000
252,906

29
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
เงินฝากประจํา 2 ปี
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

4,495
178,827

-

4,495
178,827

101,983
101,983

30,000
213,322

-

101,983
30,000
315,305
หน่วย : พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 1
สินทรัพ ย์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนส่ วนบุคคล
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
เงินฝากประจํา 2 ปี
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

-

4,495
124,955

-

4,495
124,955

101,983
101,983

30,000
159,450

-

101,983
30,000
261,433

วิธีการวัดมูลค่ ายุติธรรมของข้ อมูลระดับ 2
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาต่อหน่วยซึ่ งอ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนที่เผยแพร่ โดยผูจ้ ดั การ
กองทุน
19.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารง
ไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

30
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั 0.44 : 1
และ 0.34 : 1 ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.33 : 1 และ 0.24 : 1 ตามลําดับ
20.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ยงั มิได้เปิ ดเผยไว้ในที่อื่น ดังนี้
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารหลายแห่ ง เป็ นจํานวน 69.5 ล้านบาท โดยจํานองที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และ
จํานําเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย และของกรรมการเป็ นหลักประกัน และมีกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยร่ วมคํ้าประกันด้วย
บริ ษทั นําที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนใช้เป็ นหลักประกันตัว๋ สัญญาใช้เงิน วงเงินคํ้าประกันสัญญา และประกวดราคากับธนาคาร ให้
การร่ วมค้าในวงเงินจํานอง 80 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้นาํ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําตามที่กล่าวในหมายเหตุ 8 บางส่ วน จํานําเป็ นหลักประกัน วงเงินคํ้า
ประกันสัญญา ให้การร่ วมค้าแห่งหนึ่งในวงเงิน 7.5 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ใช้พนั ธบัตรรัฐบาลของกรรมการบริ ษทั จํานวนเงิน 500,000 บาท เพือ่ เป็ นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแก่การไฟฟ้านครหลวง

21.

ข้ อมูลอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้นในงบการเงินรวม คิดเป็ น 14.66 บาทต่อหุ้นและ 14.87
บาท ต่อหุน้ ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ น 14.33 บาทต่อหุน้ และ 14.42 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ

22.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.60 บาท และมีกาํ หนดจ่ายปันผลจํานวน 36.27 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ตามมติ คณะกรรมการครั้ งที่ 4/2565 เมื่ อวันที่ 12 เมษายน 2565 ของบริ ษทั อนุ มตั ิ ให้ล งทุนในหุ ้นเพี่ม ทุ นของ บริ ษทั การแพทย์
สุขมุ วิท 62 จํากัด อีก 1,700,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ น 170,000,000 บาท
บริษทั ย่ อย

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และ 28 เมษายน 2565 ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง ผูถ้ ือ
หุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 10 ล้านบาทและ 2 ล้านบาท มีกาํ หนด
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามลําดับ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
23.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

