บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน แบบย่อ (“ข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล”) ของบริ ษ ทั ประกิ ต โฮลดิ้ งส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขต
จํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่า จะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญ
ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง ไม่แ สดงความเห็น ต่อข้อ มูลทางการเงิน ระหว่า งกาลที่
สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องที่ แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเที ยบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินสําหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
ของบริ ษ ทั ประกิต โฮลดิ ้ง ส์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ทั ประกิต โฮลดิ ้ง ส์ จํา กัด
(มหาชน) ตามลําดับ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเป็ นส่วน
หนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาล สําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่น
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 34 เรื ่ อ ง การรายงานทางการเงิน ระหว่า งกาลในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวัน ที่
12 พฤศจิกายน 2561

(พรชัย กิตติปัญญางาม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
บริษัท บัญชีกจิ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน 2562

1
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
อื่น ๆ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ 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 หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สอบทานแล้ ว/
สอบทานแล้ ว/
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
หมายเหตุ 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

4

176,377,917

136,048,545

104,016,544

57,143,863

5
6
10
7
3.5

35,307,997
223,644,107
25,000,000
335,881,454
36,000,000
13,035,571
845,247,046

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

35,307,997
195,573,424
25,000,000
284,514,090
10,000,000
6,068,337
660,480,392

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

8
9
10

30,000,000
117,604,665
117,634,856
45,000
46,215,000
102,018,980
7
14,822,588
8,673,313
437,014,409
1,282,261,455

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
117,634,856
46,215,000
100,676,858
4
8,700,210
95,400
468,269,809
1,128,750,201

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 30 กันยายน 2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สอบทานแล้ ว/
สอบทานแล้ ว/
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
หมายเหตุ 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

307,374,311
266,293

265,184,026
9,174,861

227,112,549
-

199,272,318
9,174,861

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

30,244,365

37,782,940

17,632,209

20,362,469

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

337,884,969

312,141,827

244,744,758

228,809,648

11,066,808
42,014,199

12,312,254
41,632,538

11,066,808
17,457,048

12,312,254
18,941,927

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
สิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

12

13

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

540,000

540,000

540,000

540,000

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

53,621,007
391,505,976

54,484,792
366,626,619

29,063,856
273,808,614

31,794,181
260,603,829

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 94,438,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

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
653,377,875
(27,876,383)
889,520,314
1,235,165
890,755,479
1,282,261,455

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
618,799,148
(27,876,383)
854,941,587
854,941,587
1,128,750,201

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

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 60,450,262 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ ว/ ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าบริ หาร
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย - บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
14

15

16

2562

2561

45,237,219
35,299,038
1,305,132
1,226,890
465,000
12,117,778
95,651,057

72,566,397
52,439,409
1,407,149
1,208,725
465,000
4,247,475
132,334,155

4,778,962
24,408,156
977,462
2,361,417
1,021,000
10,194,393
43,741,390

23,089,293
36,970,745
965,915
1,208,725
8,463,754
3,532,020
74,230,452

36,687,783
18,288,514
26,692,053
81,668,350
13,982,707

62,681,486
15,836,012
28,506,241
107,023,739
25,310,416

4,464,395
10,622,512
15,990,639
31,077,546
12,663,844

21,033,371
9,462,827
17,895,981
48,392,179
25,838,273

(928,745)
13,053,962
(1,189,879)
11,864,083

1,861,619
27,172,035
(5,263,487)
21,908,548

12,663,844
(723,622)
11,940,222

25,838,273
(5,009,404)
20,828,869

(14,082,305)
963,739
2,816,461
(10,302,105)
1,561,978

6,762,531
(284,186)
(1,352,506)
5,125,839
27,034,387

(14,082,305)
2,816,461
(11,265,844)
674,378

6,762,531
(1,352,506)
5,410,025
26,238,894

11,798,666
65,417
11,864,083

21,505,950
402,598
21,908,548

11,940,222
11,940,222

20,828,869
20,828,869

1,496,561
65,417
1,561,978

26,631,789
402,598
27,034,387

674,378
674,378

26,238,894
26,238,894

0.20

0.36

0.20

0.34

4
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ ว/ ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าบริ หาร
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย - บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
14

15

16

2562

2561

138,803,363
110,434,497
3,774,194
3,037,995
1,395,000
23,238,857
280,683,906

194,957,186
133,029,039
3,567,127
2,656,661
1,395,000
19,283,134
354,888,147

17,518,753
77,563,977
3,075,551
11,171,471
4,528,720
19,351,546
133,210,018

60,984,656
95,883,068
2,689,438
9,655,611
24,447,973
12,574,898
206,235,644

115,295,589
53,969,498
73,097,846
242,362,933
38,320,973

167,201,452
46,399,892
78,759,229
292,360,573
62,527,574

16,418,102
31,667,570
49,166,772
97,252,444
35,957,574

57,360,371
28,282,145
53,241,355
138,883,871
67,351,773

(165,514)
38,155,459
(5,779,798)
32,375,661

105,235
62,632,809
(12,473,337)
50,159,472

35,957,574
(3,909,936)
32,047,638

67,351,773
(11,726,046)
55,625,727

(10,225,324)
693,455
2,045,065
(7,486,804)
24,888,857

1,334,505
(357,263)
(266,901)
710,341
50,869,813

(10,225,324)
2,045,065
(8,180,259)
23,867,379

1,334,505
(266,901)
1,067,604
56,693,331

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

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

32,047,638
32,047,638

55,625,727
55,625,727

24,648,207
240,650
24,888,857

50,175,291
694,522
50,869,813

23,867,379
23,867,379

56,693,331
56,693,331

0.53

0.82

0.53

0.92

5
บริ ษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ ว/ ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จ่ายเงินปันผล
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปันผล
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17

หน่วย : บาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูม้ ี
ผลต่างที่ยงั ไม่เกิด ส่ วนปรับปรุ ง
ส่ วนได้เสี ยที่
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
(1,050) (48,361,260)
(48,360,210)
(48,360,210)

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออก
และชําระแล้ว
60,450,262
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
193,568,560
-

60,450,262

193,568,560

10,000,000

49,464,950
660,544,375

1,067,604
(10,990,845)

(357,263)
(738,914)

710,341
(11,729,759)

49,464,950
710,341
912,833,438

694,522
2,920,034

50,159,472
710,341
915,753,472

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)
(1,719,794)

921,992,702
(54,406,286)
(1,719,794)

60,450,262

193,568,560

10,000,000

32,135,011
653,377,875

(8,180,259)
(27,876,383)

693,455
-

(7,486,804)
(27,876,383)

32,135,011
(7,486,804)
889,520,314

240,650
1,235,165

32,375,661
(7,486,804)
890,755,479

6
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ ว/ ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จ่ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปั นผล
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

17

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)
60,450,262

193,568,560

10,000,000

55,625,727
620,463,970

1,067,604
(10,990,845)

55,625,727
1,067,604
873,491,947

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

32,047,638
618,799,148

(8,180,259)
(27,876,383)

32,047,638
(8,180,259)
854,941,587

7
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ ว/ ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

2562

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

32,375,661

50,159,472

32,047,638

55,625,727

9,001,220
(20,000)
8,457,771
(8,457,771)
(1,904,685)
(5,573,346)
553,781
3,148,035
(1,245,446)
(3,037,995)
(3,774,194)
165,514
(507,358)
99,458
5,779,798
35,060,443

6,800,488
2,523
(4,783,463)
(1,367,604)
54,402
1,682,871
(811,134)
(2,656,662)
(2,159,978)
(105,235)
(25,873)
12,473,337
59,263,144

8,654,125
5,317,377
(5,317,377)
(2,297,520)
(4,905,664)
553,781
998,904
(1,245,446)
(11,171,471)
(3,075,550)
3,909,936
23,468,733

6,613,326
2,523
(4,484,292)
(1,299,653)
48,319
575,027
(811,134)
(9,655,612)
(2,689,438)
11,726,046
55,650,839

94,258,577
(79,218,001)
33,097,827
3,274,327
(107,074)
42,190,286
(7,538,573)
(2,766,374)
118,251,438
(17,182,090)
101,069,348

146,071,218
(74,640,500)
4,701,269
3,831,763
(27,861,363)
1,383,250
540,000
(1,449,400)
111,839,381
(14,823,675)
97,015,706

89,233,507
(54,218,001)
25,368,742
1,100,985
(95,400)
26,448,048
(2,730,260)
(1,091,600)
107,484,754
(12,481,978)
95,002,776

92,442,761
(79,220,769)
(8,753)
(79,522)
3,740,986
540,000
(329,400)
72,736,142
(10,362,087)
62,374,055

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรั บกระทบเป็ นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สูญได้รับคืน
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการจากการขายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่าตัดบัญชี
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
เงินลงทุนชัว่ คราวขายไป
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

13

15

6

13

8
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ ว/ ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื พนักงาน
เงินให้กยู้ มื พนักงาน
รับคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
จํานวนที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสิ นเชื่อที่อาจจะนํามา
ใช้เพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3.5
3.5
10
10

11

17

2562

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

80,000
32,000,000
(26,000,000)
(41,717,689)
15,000,000
14,756,977
507,358
(7,326,138)
421,495
3,037,995
3,932,651
(1,719,794)
(7,027,145)

100,000
(200,000)
(42,000,000)
(62,400,027)
2,001,000
47,280,581
(8,422,039)
345,794
2,656,662
1,753,510
(58,884,519)

10,000,000
(41,717,689)
15,000,000
14,756,977
507,358
(6,992,176)
421,495
11,171,471
3,127,705
6,275,141

25,000
(20,000,000)
(62,400,027)
2,001,000
47,280,581
(7,374,204)
345,795
9,655,611
2,866,591
(27,599,653)

(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)

39,635,917
136,048,545
693,455
176,377,917

(10,230,073)
129,085,052
(324,040)
118,530,939

46,872,681
57,143,863
104,016,544

(13,585,808)
86,951,525
73,365,717

41,000,000

41,000,000

1,000,000

1,000,000
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(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 ื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 30
กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

2.

เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

2.1

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เลือกที่จะจัดทํางบการเงินแบบย่อโดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี

2.2

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงเน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น การใช้งบ
การเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2.3

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําและนําเสนอตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจัดทําเป็ นภาษาไทย โดยได้จดั ทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน

2.4

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยดังนี้

บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จํากัด (กัมพูชา)
บริ ษทั มาร์ เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (ประเทศเมียนม่าร์ )

สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
30 ก.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
99.993
99.993
80.000
99.965
99.965
70.000
70.000
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ยอดคงค้างระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ และยอดเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย
กับทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2.5

นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ โดยมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ได้มีการเลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
สภาวิชาชี พบัญชีฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั นี้
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

2.6

ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

11
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัด สิ นใจทาง
การเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน บริ ษทั และกิ จการต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุม เดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี
สาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุที่ 9 มี
ดังนี้
ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่ อกิจการหรื อบุคคล
ประเทศที่จดั ตั้ง / สัญชาติ
บริ ษทั 62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีซายน์ จํากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่วน
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่วน
บริ ษทั ดราฟท์แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)
กัมพูชา
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันบางส่วน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่วน
บริ ษทั ประกิต แอนด์ ซันส์ จํากัด
ไทย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด หาดทรายแก้ว บ้านกรู ด รี สอร์ท
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการร่ วมกันบางส่วน
นายชัญญ์ทพั พ์ เทศะแพทย์
ไทย
กรรมการบริ ษทั ย่อย
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการกําหนดราคา
รายการ
รายได้ค่าบริ การ
ราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดียวกันกับลูกค้าทัว่ ไป
ต้นทุนบริ การ
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ขายยานพาหนะ
ราคาที่ตกลงกัน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
คิดตามพื้นที่ที่เช่าในอัตราที่อา้ งอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ข้อตกลงในการจัดการบริ หารงาน
คิดค่าบริ การระหว่างกันตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
เงินปันผลรับ
ตามที่ประกาศจ่ายโดยกิจการที่ลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

12
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
556
7,999
รายได้ค่านายหน้า
1,481
รายได้ค่าเช่า
1,028
777
รายได้เงินปันผล
1,135
รายได้อื่น
156
273
ต้นทุนบริ การ
540
1,481
การร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ การ
1,416
1,416
รายได้ค่านายหน้า
50
75
50
75
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
450
450
450
450
รายได้ค่าเช่า
90
90
90
90
รายได้ดอกเบี้ย
574
571
247
130
รายได้อื่น
23
23
23
23
บริษทั /บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่นๆ
รายได้ค่าบริ การ
120
3,219
3,154
รายได้ค่านายหน้า
256
443
256
443
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
15
15
15
15
รายได้ค่าเช่า
167
167
167
167
รายได้อื่น
582
635
32
43
ต้นทุนบริ การ
4,948
3,128
164
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
4,988
6,349
4,444
3,835
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน
308
92
182
56

13
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
3,134
23,053
รายได้ค่านายหน้า
4,489
รายได้ค่าเช่า
3,085
2,330
รายได้เงินปันผล
8,133
6,999
รายได้อื่น
447
866
ค่าใช้จ่ายอื่น
150
ต้นทุนบริ การ
1,467
7,221
การร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ การ
4,254
4,427
รายได้ค่านายหน้า
461
364
461
364
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
1,350
1,350
1,350
1,350
รายได้ค่าเช่า
270
270
270
270
รายได้ดอกเบี้ย
1,341
946
742
130
รายได้อื่น
75
66
75
66
บริษทั /บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่นๆ
รายได้ค่าบริ การ
2,159
5,637
2,008
5,572
รายได้ค่านายหน้า
617
956
617
956
รายได้ค่าบริ หารงานจัดการ
45
45
45
45
รายได้ค่าเช่า
501
501
501
501
รายได้อื่น
1,783
1,831
104
108
ต้นทุนบริ การ
20,935
7,317
726
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
17,777
19,138
12,231
11,622
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน
477
261
280
154
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
3.1

ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
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

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

-

-

14,463
375

39,108
367

6,303

11,405

1,758

1,226

252
37
6,592
6,592

359
904
235
12,903
12,903

124
37
16,757
16,757

231
37
40,969
40,969

กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดตามอายุหนี้ได้
ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2562
2561
2562
2561
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
1,660
2,335
4,009
10,417
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
2,358
1,884
5,139
8,708
3 - 6 เดือน
2,069
2,332
2,173
8,223
6 - 12 เดือน
505
3,281
5,436
13,584
มากกว่า 12 เดือน
3,071
37
รวม
6,592
12,903
16,757
40,969
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
6,592
12,903
16,757
40,969
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.2

ลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บริษทั ย่ อย
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 ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)
บริ ษทั ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

-

-

26,066
12,628
325

16,322
27,310
276

17,456

14,826

17,456

14,826

12
13,602
31,070

20,853
35,679

12
13,602
70,089

20,853
79,587

กลุ่ ม บริ ษทั มี ลูก หนี้ ค่าสื่ อโฆษณากิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดตามอายุหนี้ ได้
ดังต่อไปนี้

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

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
7,604
15,459
14,137
9,329
31,070
31,070

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

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
25,495
43,650
25,318
19,276
70,089
70,089

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

16
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.3

เงินทดรองจ่ ายกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บริษทั หรื อบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)

3.4

-

2,302

-

-

ดอกเบีย้ ค้างรับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
การร่ วมค้า
บริ ษทั แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด

3.5

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

999

923

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
564

382

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

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

5.00

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

36,000

42,000

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

10,000

20,000

17
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การร่ วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน
3.6

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

42,000
26,000
(32,000)
36,000

20,000
(10,000)
10,000

10,000
42,000
52,000

เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
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 ดับเบิ้ลพีมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม

3.7

20,000
20,000

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2561
2562

-

-

5,338
19,848

19,237
1,932
16,369

-

161

-

-

7,246
177
7,423

5,513
5,674

177
25,363

218
37,756

เจ้าหนี้เรียกเก็บเงินแทนกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดราฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (กัมพูชา)

49,960

46,866

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
21,610

17,596
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
3.8

ค่าใช้ จ่ายพนักงาน-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด

3.9

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
1,392

-

เรื่องอื่นๆ
บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําตามที่ กล่ าวในหมายเหตุ 8 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 สิ้นสุ ดในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนธันวาคม
2564 ตามลําดับ อัตราเช่าเดือนละ 197,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลําดับ
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ งทําสัญญาเช่ าพื้นที่สํานักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2565 และเดือน
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
บริ ษทั ร่ วมค้าแห่ งหนึ่ งทําสัญญาเช่ าพื้นที่ สํานักงานของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 2 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2563 อัตราเช่ าเดือนละ
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 หารจัดการกับบริ ษทั ร่ วมค้า 1 แห่ ง ระยะเวลา 2 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2563 อัตราค่าบริ การ
เดือนละ 150,000 บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสื อคํ้า
ประกันประกวดราคาและวงเงินหนังสื อคํ้าประกันสัญญาเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษทั แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์
พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั การร่ วมค้าแห่ งหนึ่ งวงเงินรวม 80 ล้านบาทโดยใช้ที่ดินและอาคารสํานักงานของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
4.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
5.

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2562
2561
251
90
9,637
5,735
166,490
130,224
176,378
136,049

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
45
45
3,987
1,978
99,985
55,121
104,017
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
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล ประกอบด้วย

เงินลงทุนเริ่ มแรก
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
20,000
20,000
15,308
12,264
35,308
32,264
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

6.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้รับรายงานการลงทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารเงิน
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
4,404
1,631
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-ราคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
หุน้ กู้
18,319
19,076
พันธบัตร
3,053
4,985
หน่วยลงทุน
9,359
6,460
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
185
123
หนี้สินอื่น
(12)
(11)
รวม
35,308
32,264
เงินลงทุนชั่วคราว – อื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนชัว่ คราว - อื่นๆ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
หลักทรัพย์เพื่อค้ า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม
หน่วยลงทุน
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
รวม
สุ ทธิ

219,939
3,705
223,644
223,644

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

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
191,618
3,955
195,573
195,573

8,112
(1,060)
7,052
220,756
2,438
223,194
230,246
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราว สําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
งบการเงินรวม
ยอดยกมาต้นงวด
ซื้อเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ

2562
239,811
79,218
(92,401)
226,628
(7,319)
219,309
4,335
223,644

2561
323,986
(146,071)
177,915
177,915
1,739
179,654

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
232,120
262,929
54,218
(87,401)
(92,443)
198,937
170,486
(7,319)
191,618
170,486
3,955
1,373
195,573
171,859

ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาํ การทบทวนและจัดประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาด จากหลักทรัพย์เพื่อค้า
เป็ นเงินลงทุนระยะยาวหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ด้วยราคาตลาดมูลค่า 2.39 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จํานวน 0.45
ล้านบาทได้บนั ทึกในกําไรขาดทุน
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
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
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

6,592
25,696

12,903
36,276

16,757
4,628

40,969
13,232

31,070
206,621

35,679
219,529

70,089
151,798

79,587
140,842

11,774
14,908
29,355
999
227
8,639
335,881

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

3,000
9,460
23,557
564
62
4,599
284,514

13,703
2,345
14,988
382
60
3,827
309,935
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บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้า-บริ ษทั อื่นซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
1,989
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
21,221
13,448
2,673
เกินกําหนดชําระ :
1,906
น้อยกว่า 3 เดือน
3,711
14,988
4,401
26
3 - 6 เดือน
39
7,551
6,106
707
6 - 12 เดือน
721
392
52
มากกว่า 12 เดือน
1,545
4,574
2,042
รวม
27,237
40,953
4,628
15,274
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(1,541)
(4,677)
(2,042)
สุ ทธิ
25,696
36,276
4,628
13,232
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ค่าสื่ อโฆษณา-บริ ษทั อื่น ซึ่งวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้
ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
43,622
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
91,182
78,716
40,362
เกินกําหนดชําระ :
71,472
น้อยกว่า 3 เดือน
77,286
137,704
97,517
3 - 6 เดือน
2,872
2,621
2,487
1,481
35,223
6 - 12 เดือน
35,223
488
476
มากกว่า 12 เดือน
5,402
11,911
3,647
รวม
211,965
231,440
151,798
144,489
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(5,344)
(11,911)
(3,647)
สุ ทธิ
206,621
219,529
151,798
140,842

24
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
8.

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

เงินฝากประจํา – หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
สุ ทธิ
9.

เงินลงทุนในการร่ วมค้า บริษทั ร่ วมและบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 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

49.000
35.410

1,421
150,375

953
93,827

-

โฆษณา

10,000,000

42.000

16,800

22,825
117,605

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินปั นผล
รับ

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

49.000
35.410

1,421
150,375

945
93,712

-

โฆษณา

10,000,000

42.000

16,800

23,113
117,770

-

เงินปั นผล
รับ

25
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 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
(เมียนม่าร์ )
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)
30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 61

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
30 ก.ย. 62
31 ธ.ค. 61

โฆษณา

10,000,000

99.993

99.993

9,999

โฆษณา

25,000 US$

-

80.000

โฆษณา
โฆษณา

2,000,000
50,000 US$

99.965
70.000

99.965
70.000

โฆษณา
โรงพยาบาล

2,000,000
428,625,000

49.000
35.410

49.000
35.410

เงินปั นผลรับ
30 ก.ย. 62
31 ธ.ค. 61

9,999

4,999

4,999

-

507

1,135

-

1,999
1,154

1,999
1,154

1,999
-

1,999
-

13,152

13,659

1,421
150,375
151,796
164,948

1,421
150,375
151,796
165,455

8,133

6,998

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ประกิต แอนด์ เอฟซีบี จํากัด (กัมพูชา) โดย
ได้รับชําระเงินคืนทั้งหมดตามที่เคยลงทุนไว้จาํ นวน 20,000 เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ (507,358 บาท) และรับรู ้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวม
จํานวน 507,358 บาท

26
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

10.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลทุน
รวมมูลค่าตราสารทุน
สุ ทธิ

หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย
130,480
(34,845)
95,635
95,635

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบ
เงินลงทุนทัว่ ไป
กําหนด
47,000
47,000
(25,000)
22,000
3,143
(3,143)
22,000

-

รวม
47,000
47,000
(25,000)
22,000
133,623
(34,845)
(3,143)
95,635
117,635

หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตราสารหนี้-ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
หั ก ตราสารหนี้ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
รวมมูลค่าตราสารหนี้
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
เงินลงทุนทัว่ ไป
กําหนด
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

27
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

รายการเคลื่อนไหวเงินลงทุนระยะยาวอื่นสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

2562
164,847
41,718
(13,329)
(15,000)
2,388
180,624
(3,143)

2561
144,825
62,400
(43,386)
(2,001)
161,838
(3,143)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
164,847
144,825
41,718
62,400
(13,329)
(43,386)
(15,000)
(2,001)
2,388
180,624
161,838
(3,143)
(3,143)

(34,846)
142,635
(25,000)
117,635

(13,739)
144,956
(10,000)
134,956

(34,846)
142,635
(25,000)
117,635

งบการเงินรวม
ยอดยกมาต้นงวด
ซื้อเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
ไถ่ถอนเงินลงทุน
โอนจากหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
รวม
ค่าเผือ่ ด้อยค่า
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุ ทธิ
หัก ตราสารหนี้ที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(13,739)
144,956
(10,000)
134,956

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้เป็ นกําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมและได้
แสดงรายการไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทตราสารทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินลงทุนของบริ ษทั รวมเงินลงทุนในสลากออมทรัพย์จาํ นวนเงิน 2 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
0.33 ต่อปี ซึ่งครบกําหนดไถ่ถอนภายในวันที่ 20 สิ งหาคม 2564 สลากออมทรัพย์จาํ นวน 1.30 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักประกันในการจ้าง
งานกับหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง

28
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
11.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การซื้อ จําหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
104,669
7,326
10,300
(11,275)
(9,001)
102,019

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด – ราคาทุน
โอนเข้า
โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
12.

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
103,314
6,992
10,300
(11,275)
(8,654)
100,677

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายการค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าสื่ อโฆษณาและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั อื่น
รวม
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้เรี ยกเก็บเงินแทน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561

7,423
41,271

5,674
39,726

25,363
4,498

37,756
4,956

165,653
214,347

134,365
179,765

143,977
173,838

112,366
155,078

49,960
27,644
8,167
7,256
93,027
307,374

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

21,610
1,392
16,392
6,787
7,094
53,275
227,113

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

29
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
13.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การ
ดอกเบี้ยตามภาระผูกพัน
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
โอนพนักงานไปบริ ษทั ย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม
2561
2562
41,632
22,889
2,400
1,187
748
496
(2,766)
(1,449)
42,014
23,123

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
18,942
9,116
691
366
308
209
(1,092)
(329)
(1,392)
17,457
9,362

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษทั ประมาณ 9 ปี และ
ของบริ ษทั ย่อยประมาณ 9 -16 ปี
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2562
2561
2562
2561
(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
2.50-3.13
2.50-3.13
2.50
2.50
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
3.82-28.65
3.82-28.65
4.78-28.65
4.78-28.65
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
3.00
3.00
3.00
3.00
อัตรามรณะ
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560
14.

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

30
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้นาํ เสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สูงสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจที่รายงานในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และ
ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
รายได้ค่า
ลงทุน
รายได้ค่าบริ การ
รวม
นายหน้า
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
รายได้
45
73
35
52
5
4
85
129
กําไรตามส่ วนงาน
9
10
17
37
5
4
31
51
9
รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่ วน
6
(27)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
(30)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
13
27
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจที่รายงานในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และ
ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
รายได้ค่า
ลงทุน
รายได้ค่าบริ การ
รวม
นายหน้า
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
รายได้
139
195
110
133
14
12
263
340
กําไรตามส่ วนงาน
24
28
56
87
14
12
94
127
17
รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่ วน
15
(73)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
(79)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
38
63

31
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ตามส่ วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รายได้ค่าบริ การ
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2561
2562
33
50
33
50

รายได้ค่า
นายหน้า
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2561
2562
248
278
248
278

รายได้จากการ
ลงทุน
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
549
556
549
556

รวม
30 ก.ย.
2562
830
452
1,282

31 ธ.ค.
2561
884
405
1,289

ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รายได้ค่านายหน้า ค่าบริ การอื่นและเงินลงทุน
81
125
4
4
85
129
กําไรตามเขตภูมิศาสตร์
31
50
1
31
51
สินทรัพย์ตามส่วนงาน 30 ก.ย. 62 และ 31 ธ.ค. 61
1,245
1,247
37
42
1,282
1,289
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รายได้ค่านายหน้า ค่าบริ การอื่นและเงินลงทุน
247
325
16
15
263
340
กําไรตามเขตภูมิศาสตร์
93
125
1
2
94
127
สินทรัพย์ตามส่วนงาน 30 ก.ย. 62 และ 31 ธ.ค. 61
1,245
1,247
37
42
1,282
1,289

32
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
15.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
1,054
5,436
136
(173)
1,190
5,263

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
800
4,957
(76)
52
724
5,009

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
16.

งบการเงินรวม
2562
2561
5,496
12,671
284
(198)
5,780
12,473

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
3,307
11,812
603
(86)
3,910
11,726

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผู ้
ถือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักโดยแสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย : พันบาท/พันหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562

2561

2562

2561

กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

11,799

21,506

11,940

20,829

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างงวด

60,450

60,450

60,450

60,450

0.20

0.36

0.20

0.34

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

33
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักโดยแสดงการคํานวณ
ดังนี้
หน่วย : พันบาท/พันหุน้
งบการเงินรวม
2562

2561

2562

2561

กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

32,135

49,465

32,048

55,626

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างงวด

60,450

60,450

60,450

60,450

0.53

0.82

0.53

0.92

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

17.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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 54.41 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
บริษทั ย่อย
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และ 29 เมษายน 2562 ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง ผูถ้ ือ
หุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 50 บาท และ 100 บาท ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 5 ล้านบาทและ
2 ล้านบาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้จ่ายเงินปันผลหุน้ ละ 92.08 ดอลล่าร์สหรัฐ จํานวน 400 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 36,830.26
ดอลล่าร์สหรัฐ (1,134,527 บาท)

34
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
18.

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมจําแนกตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียว
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาของตลาด)สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 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

-

35,308
223,644

-

35,308
223,644

95,635
95,635

258,952

-

95,635
354,587
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

-

35,308
195,573

-

35,308
195,573

95,635
95,635

230,881

-

95,635
326,516

35
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
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 (ตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาด)
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
หน่วย : พันบาท

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

7,052
75,084
82,136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับที่ 2
ข้ อมูลระดับที่ 3
32,264
223,194
255,458

รวม

-

32,264
223,194

-

7,052

-

75,084
337,594

วิธีการวัดมูลค่ ายุติธรรมของข้ อมูลระดับ 2
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาต่อหน่วยซึ่ งอ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนที่เผยแพร่ โดยผูจ้ ดั การ
กองทุน

36
บริษทั ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(สอบทานแล้ว/ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
19.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
และการดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั 0.44 : 1
และ 0.40 : 1 ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.32 : 1 และ 0.29 : 1 ตามลําดับ

20.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 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

21.

ข้ อมูลอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ้นในงบการเงินรวม คิดเป็ น 14.71 บาทต่อหุ ้นและ 15.21
บาท ต่อหุน้ ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ น 14.14 บาทต่อหุน้ และ 14.65 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ

22.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

