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รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

 (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุด   
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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• การรับรู้รายได ้

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายรายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 371.07 ลา้นบาท และ 225.75 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีกลยุทธ์ในการท าตลาดและขายสินคา้ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายดงักล่าวและจะรับรู้รายไดก้็ต่อเม่ือผูจ้ดั
จ าหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายยอ่ยซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดยจะถือตามรายงานสรุปยอดขายประจ าวนัของ
ผูจ้ดัจ าหน่าย ทั้งน้ีปริมาณของรายการขายในแต่ละวนักบัลูกคา้รายยอ่ยมีจ านวนมาก ระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดให้มีการตรวจสอบและกระทบยอดรายไดท้ั้งหมดท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายรายงานต่อ
กลุ่มบริษทัและบริษทัซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความครบถว้นของรายได ้ 
  นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทและบริษทัมีรายการรับคืนสินค้าใกล้หมดอายุท่ีน ามาพิจารณา
ก าหนดราคาของรายการรายไดโ้ดยการปรับลดยอดรายได ้เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีนโยบายการให้
สิทธิคืนสินคา้ท่ีมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป ท่ีจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ หากลูกคา้ไม่สามารถจ าหน่าย
สินคา้ไดก่้อนท่ีสินคา้จะหมดอายุ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการประมาณการรับคืนสินคา้ท่ีจะน ามาปรับลด
ยอดรายไดซ่ึ้งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุว่าความครบถว้นและถูกตอ้งของการรับรู้รายได้เป็นความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละ
จ านวนเงินของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และ 23 ตามล าดบั  
 วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในวงจรรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกระทบยอดค าสัง่ขายท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัส่งใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายรวมทั้ง
การตรวจนบัสินคา้ ณ วนัส้ินปีท่ีจดัเก็บอยูท่ี่ผูจ้ดัจ าหน่ายในการตรวจสอบความครบถว้นของรายได ้และการ
รวบรวมขอ้มูลการรับคืนสินคา้ในอดีตเพื่อน ามาใช้พิจารณาความถูกตอ้งของการก าหนดราคาของรายการ
รายไดใ้นปัจจุบนั ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
รายได้ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการควบคุมความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกรายได้จากการขาย การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้และแนวโน้มของยอดขาย การสุ่มตวัอย่างรายการรายไดเ้พื่อทดสอบ
รายละเอียดและความถูกตอ้งของรายการกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและตรวจสอบความครบถว้นของการบนัทึก
รายได ้รวมทั้งการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินคา้ท่ีจดัเก็บอยู่ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายโดยการทดสอบการนับ
สินคา้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

• มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ีการคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกลยุทธ์ในการท าตลาดและขายสินคา้ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายรายหน่ึง

และจะรับรู้รายไดก้็ต่อเม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายย่อยจ านวนมากซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดย
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การจดัท าสัญญาการจดัจ าหน่ายกบัผูจ้ดัจ าหน่ายดงักล่าว ทั้งน้ีเง่ือนไขของสัญญา
ระหว่างบริษทัย่อยกบัผูจ้ดัจ าหน่ายก าหนดให้บริษทัยอ่ยเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ี
รายยอ่ย แต่ผูจ้ดัจ าหน่ายจะรับผดิชอบเฉพาะการจดัเกบ็หน้ีใหบ้ริษทัยอ่ย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงนบัอายขุองลูกหน้ี
การคา้รายยอ่ยตามอายหุน้ีท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยซ่ึงมียอดลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยในช่วงท่ีเกิน
ก าหนดช าระมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญั  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวดัมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ 
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ลูกหน้ีการคา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่าการวดัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้เป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงตอ้งให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ี
การคา้และจ านวนเงินของยอดลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยในช่วงท่ีเกินก าหนด ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.3  และ 7.1 ตามล าดบั  
 วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในวงจรรายไดแ้ละรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดแ้ละรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการให้เครดิต
ลูกหน้ี และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผิดปกติของ
ลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ี ทดสอบการนบัอายหุน้ีและวิเคราะห์รายงานการ
วิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ วิเคราะห์ประวติัการช าระเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์รายงานอายุของลูกหน้ี
คงเหลือภายหลงัวนัส้ินงวด นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

• การบนัทึกบญัชีส าหรับสินคา้ท่ีจดัเกบ็ท่ีคลงัของผูจ้ดัจ าหน่าย 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บอยู่ท่ีคลงัสินคา้
ของผูจ้ดัหน่าย มีราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 51.06 ลา้นบาท และ 24.69 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมี
สาระส าคญั ทั้งน้ี รายการขายส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นการขายสินคา้ผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย โดยกลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีการท าสัญญาการจดัจ าหน่ายซ่ึงบ่งช้ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัยงัคงเก่ียวขอ้งในการบริหาร
สินคา้ท่ีขายให้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายดงักล่าว   ความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้จะโอนไปให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกเม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายยอ่ยซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกแลว้ ในส่วนของสินคา้ท่ีผู ้
จดัจ าหน่ายยงัไม่ไดข้ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ณ วนัส้ินปี จะยงัคงถือเป็นสินคา้คงเหลือของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีขอ้มูลสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีซ่ึงเก็บอยู่ท่ีผูจ้ดัจ าหน่าย ท่ีไดม้าจากรายงานใน
ระบบการควบคุมภายในของผูจ้ดัจ าหน่ายและการตรวจนบัสินคา้ ณ วนัส้ินปีมากระทบยอดกบัขอ้มูลในระบบ
การควบคุมสินคา้ภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั การท่ีสินคา้คงเหลือถูกจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ภายนอก
ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ท าให้สินคา้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตร้ะบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความยากในการตรวจสอบถึงความครบถว้น ความมีอยู่จริงและความถูกตอ้งของสินคา้
เหลือ ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุวา่ความครบถว้น ความมีอยูจ่ริงและความถูกตอ้งของสินคา้คงเหลือเป็นความเส่ียงท่ี
มีนัยส าคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบจ านวนเงินของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
  วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลและบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บท่ีผูจ้ดัจ าหน่าย ทดสอบการออกแบบ
และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับสินคา้ท่ีจดัเก็บท่ีคลงัของผู ้
จดัจ าหน่าย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมความครบถว้นและถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีส าหรับสินคา้ท่ี
จดัเก็บท่ีคลงัของผูจ้ดัจ าหน่าย การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้และแนวโนม้ของยอดขายการสุ่ม 
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ตวัอยา่งรายการเพื่อทดสอบรายละเอียดและความครบถว้นและความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีส าหรับสินคา้
ท่ีจดัเก็บท่ีคลงัของผูจ้ดัจ าหน่ายกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และทดสอบความมีอยูจ่ริงของสินคา้คงเหลือท่ีอยูท่ี่ผูจ้ดั
จ าหน่ายโดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ท่ีจดัเก็บอยูท่ี่ผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไดรั้บหนงัสือยืนยนัยอดสินคา้
คงเหลือ ณ วนัส้ินปี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ี เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม 
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ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั 
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน 
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ 
 
 
 
 
         (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 

 



2562 2561 2562 2561
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 32) (หมายเหตุ 32)
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 342,647,121.71             32,449,857.24             334,948,451.01          22,340,007.94            
เงินลงทุนชัว่คราว 189,775.86                    178,483.36                  189,775.86                 178,483.36                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7
กิจการท่ีเกียวขอ้งกนั 5 1,956,070.35                 509,109.65                  21,491,937.64            10,579,588.54            
บริษทัอ่ืน 109,577,704.39             86,945,635.78             65,727,850.21            60,897,139.52            

111,533,774.74             87,454,745.43             87,219,787.85            71,476,728.06            
ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 60,000.00                      130,000.00                  60,000.00                   130,000.00                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 5 -                          -                        11,800,000.00            2,400,000.00              
สินคา้คงเหลือ 8 50,259,446.68               54,069,210.22             23,994,052.70            44,434,295.22            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 363,527.81                    1,506,856.72               258,687.76                 1,392,741.12              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 505,053,646.80             175,789,152.97           458,470,755.18          142,352,255.70          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 30 1,312,014.00                 1,307,856.00               907,856.00                 907,856.00                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 4,614,810.37                 4,839,729.18               4,839,729.18              4,839,729.18              
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                          -                        5,149,700.00              5,149,700.00              
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 9 115,000.00                    175,000.00                  115,000.00                 175,000.00                 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 9,665,749.50                 10,740,295.21             9,022,493.78              10,371,255.82            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,277,634.67                 90,343.67                    1,209,200.67              84,581.94                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 3,259,860.53                 2,030,952.95               2,129,203.27              1,734,373.69              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 578,976.16                    494,122.40                  538,976.16                 454,122.40                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 20,824,045.23               19,678,299.41             23,912,159.06            23,716,619.03            
รวมสินทรัพย์ 525,877,692.03             195,467,452.38           482,382,914.24          166,068,874.73          

หมายเหตุ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี ......./...........

7

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท
สินทรัพย์

กรรมการ                                                     กรรมการ

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดมิช่ือ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด)

เม่ือวนัท่ี ....../......../..........
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

(นายทรงวฒิุ  ศกัด์ิชลาธร)                    (นางสาวนภาภรณ์  เดชอคัราช)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 32) (หมายเหตุ 32)
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 6,860,638.64                 6,404,591.24               1,205,353.30              3,413,529.14              
บริษทัอ่ืน 31,393,519.26               61,389,403.61             19,478,798.20            54,493,780.75            

38,254,157.90               67,793,994.85             20,684,151.50            57,907,309.89            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 16 6,000,000.00                 -                          -                         -                          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3,200,000.00                 11,600,000.00             -                         -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,351,762.79                 4,820,866.87               2,942,541.41              4,463,212.83              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,423,222.06                 2,949,756.25               2,590,646.11              2,506,169.56              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 56,229,142.75               87,164,617.97             26,217,339.02            64,876,692.28            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 3,905,742.00                 1,313,129.00               3,345,958.00              1,150,101.00              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,905,742.00                 1,313,129.00               3,345,958.00              1,150,101.00              
รวมหน้ีสิน 60,134,884.75               88,477,746.97             29,563,297.02            66,026,793.28            

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดมิช่ือ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด)

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

8

เม่ือวนัท่ี ....../......../..........
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี ......./...........

(นายทรงวฒิุ  ศกัด์ิชลาธร)                    (นางสาวนภาภรณ์  เดชอคัราช)
กรรมการ                                                     กรรมการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 32) (หมายเหตุ 32)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 18 103,000,000.00             103,000,000.00          

หุน้สามญั 650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 65,000,000.00             65,000,000.00            

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้
หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 18 103,000,000.00             103,000,000.00          

หุน้สามญั 650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 65,000,000.00             65,000,000.00            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 286,711,312.80             -                        286,711,312.80          -                        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 18,272,800.00               18,272,800.00             18,272,800.00            18,272,800.00            

ผลต่างจากการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 11 3,703,227.92                 3,703,227.92               -                       -                        

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20, 22 6,320,108.00                 3,600,000.00               6,320,108.00              3,600,000.00              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,701,750.47 9,970,758.91 38,515,396.42 13,169,281.45 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 455,709,199.19             100,546,786.83           452,819,617.22          100,042,081.45          

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 10,033,608.09               6,442,918.58               -                       -                        

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 465,742,807.28             106,989,705.41           452,819,617.22          100,042,081.45          

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 525,877,692.03             195,467,452.38           482,382,914.24          166,068,874.73          

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดมิช่ือ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

9

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

(นายทรงวฒิุ  ศกัด์ิชลาธร)                    (นางสาวนภาภรณ์  เดชอคัราช)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

กรรมการ                                                     กรรมการ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี ......./...........
เม่ือวนัท่ี ....../......../..........

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 32) (หมายเหตุ 32)
รายได้ 3           

รายไดจ้ากการขาย 5, 23 371,326,219.83      316,832,472.72    290,095,126.32     273,260,071.66      
รายไดอ่ื้น 5           4,557,381.18          754,375.94           8,526,935.36         4,967,688.78          

รวมรายได้ 375,883,601.01      317,586,848.66    298,622,061.68     278,227,760.44      
ค่าใชจ่้าย 3           

ตน้ทุนขาย 5, 23 157,387,169.33      125,043,671.29    133,967,852.66     115,486,606.97      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5           106,751,595.08      101,325,462.95    68,360,589.60       78,522,991.82        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5           49,976,365.68        50,255,658.52      43,938,456.68       43,356,416.33        
ตน้ทุนทางการเงิน 5           589,404.14             43,211.97             240,928.83            20,107.13               

รวมค่าใชจ่้าย 314,704,534.23      276,668,004.73    246,507,827.77     237,386,122.25      
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10         (224,918.81) (647,879.42) -                  -                   
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 60,954,147.97        40,270,964.51      52,114,233.91       40,841,638.19        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26         13,822,813.30        11,212,505.15      11,112,071.74       10,327,696.20        
กาํไรสาํหรับปี 47,131,334.67        29,058,459.36      41,002,162.17       30,513,941.99        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน:
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 17         (1,899,432.00) 735,599.00           (1,707,424.00) 772,036.00             
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภท

รายการใหม่ 26         379,886.40             (147,119.80) 341,484.80            (154,407.20)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,519,545.60) 588,479.20           (1,365,939.20) 617,628.80             
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 45,611,789.07        29,646,938.56      39,636,222.97       31,131,570.79        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 43,471,522.28        29,679,815.96      41,002,162.17       30,513,941.99        
ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,659,812.39          (621,356.60) -                  -                   

47,131,334.67        29,058,459.36      41,002,162.17       30,513,941.99        

10

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด)

หมายเหตุ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 32) (หมายเหตุ 32)
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 42,021,099.56        30,281,412.48      39,636,222.97       31,131,570.79        
ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11         3,590,689.51          (634,473.92) -                  -                   

45,611,789.07        29,646,938.56      39,636,222.97       31,131,570.79        
กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27 0.28                        0.27                      0.26                       0.27                        

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด)

11

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการจ่าย ส่วนต่างจากการจดั รวมส่วนของ รวมส่วนของ รวมส่วนของ
ที่ออกและ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ โครงสร้างของกลุ่มบริษทั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี ผูถ้ือหุน้
ชาํระแลว้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ทุนสาํรอง อาํนาจควบคุม

ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 40,000,000.00                 -                          18,272,800.00                 3,703,227.92 2,100,000.00                  9,189,346.43 73,265,374.35 5,477,092.50 78,742,466.85
เพิ่มหุน้สามญั 25,000,000.00                 -                          -                               -                                   -                             -                               25,000,000.00                      -                                 25,000,000.00                        
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัย่อย

- เรียกชาํระค่าหุน้ -                             -                          -                               -                                   -                             -                               -                                   1,600,300.00                       1,600,300.00                          
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -                             -                          -                               -                                   1,500,000.00                  (1,500,000.00) -                                   -                                   -                                    
จ่ายเงินปันผล 22 -                             -                          -                               -                                   -                           (28,000,000.00) (28,000,000.00) -                                   (28,000,000.00)
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                             -                          -                               -                                   -                           29,679,815.96 29,679,815.96 (621,356.60) 29,058,459.36
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                             -                          -                               -                                   -                           601,596.52 601,596.52 (13,117.32) 588,479.20

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 65,000,000.00 -                          18,272,800.00 3,703,227.92 3,600,000.00 9,970,758.91 100,546,786.83 6,442,918.58 106,989,705.41
เพิ่มหุน้สามญั 18 38,000,000.00                 299,000,000.00            -                               -                                   -                             -                               337,000,000.00                    -                                 337,000,000.00                      
ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญั - สุทธิจากภาษี 18 -                             (12,288,687.20) -                               -                                   -                           -                               (12,288,687.20) -                                   (12,288,687.20)
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -                             -                          -                               -                                   2,720,108.00                  (2,720,108.00) -                                 -                                   -                                      
จ่ายเงินปันผล 22 -                             -                          -                                   -                             (11,570,000.00) (11,570,000.00) -                                   (11,570,000.00)
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                          -                               -                                   -                             
กาํไรสาํหรับปี -                             -                          -                               -                                   -                             43,471,522.28                 43,471,522.28                      3,659,812.39                       47,131,334.67
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                             -                          -                               -                                   -                             (1,450,422.72) (1,450,422.72) (69,122.88) (1,519,545.60)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 103,000,000.00 286,711,312.80 18,272,800.00 3,703,227.92 6,320,108.00 37,701,750.47 455,709,199.19 10,033,608.09 465,742,807.28

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมชื่อ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด)

งบการเงินรวม



ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ส่วนเกินทุนจากการจ่าย รวม

และชาํระแลว้ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนสาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 40,000,000.00            -                             18,272,800.00                    2,100,000.00 11,537,710.66 71,910,510.66 

เพิ่มหุ้นสามญั 25,000,000.00            -                             -                               -                           -                     25,000,000.00 

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -                       -                             -                               1,500,000.00                 (1,500,000.00) -                       

จ่ายเงินปันผล 22 -                       -                             -                               -                           (28,000,000.00) (28,000,000.00)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                       -                             -                               -                           30,513,941.99 30,513,941.99 

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                       -                             -                               -                           617,628.80 617,628.80 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 65,000,000.00            -                             18,272,800.00                    3,600,000.00 13,169,281.45 100,042,081.45 

เพิม่หุ้นสามญั 18 38,000,000.00            299,000,000.00               -                               -                           -                     337,000,000.00          

ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญั - สุทธิจากภาษี -                       (12,288,687.20) -                               -                           -                     (12,288,687.20)

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -                       -                             -                               2,720,108.00                 (2,720,108.00) -                       

จ่ายเงินปันผล 22 -                       -                             -                               -                           (11,570,000.00) (11,570,000.00)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                       -                             -                               -                           41,002,162.17 41,002,162.17 

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                       -                             -                               -                           (1,365,939.20) (1,365,939.20)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 103,000,000.00          286,711,312.80               18,272,800.00                    6,320,108.00 38,515,396.42 452,819,617.22 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ



2562 2561 2562 2561
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 32) (หมายเหตุ 32)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 47,131,334.67 29,058,459.36 41,002,162.17 30,513,941.99 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 378,126.90 553,031.52 228,352.50 328,152.50 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,329,872.16) 956,044.00 (774,426.13) 826,483.34 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 255,510.73 437,784.70 162,814.56 248,465.58 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ 97.31 1,059,461.80 259.03 979,937.95 

ค่าเส่ือมราคา 1,694,237.34 1,752,116.88 1,487,374.59 1,609,326.45 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 372,949.00 93,148.11 346,841.27 46,993.65 
(กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (14,978.68) (155,082.43) (14,978.68) (155,082.43)
ดอกเบ้ียรับ (44,938.82) (101,183.92) (261,419.42) (94,890.05)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 820,554.00 490,064.00 622,232.00 419,812.00 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 589,404.14 43,211.97 240,928.83 20,107.13 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 328,780.92 -                   1,410,270.82 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 224,918.81 647,879.42 -                   -                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,822,813.30 11,212,505.15 11,112,071.74 10,327,696.20 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 63,900,156.54 46,376,221.48 54,152,212.46 46,481,215.13 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24,457,140.70) (50,223,431.48) (15,797,472.60) (37,287,397.94)
สินคา้คงเหลือ 5,139,635.70 (41,066,419.60) 21,214,668.65 (36,578,271.72)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,150,408.71 (609,936.77) 1,134,053.36 (1,075,787.09)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (84,853.76) 58,789.00 (84,853.76) 58,789.00 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (29,619,236.35) 52,335,600.67 (37,208,179.71) 45,921,207.61 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 56,405.08 584,250.90 (239,888.01) 447,867.81 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 16,085,375.22 7,455,074.20 23,170,540.39 17,967,622.80 
รับดอกเบ้ียรับ 24,802.23 -                  19,832.63 -                  
จ่ายภาษีเงินได้ (11,075,846.56) (13,643,987.99) (9,613,916.14) (12,283,025.92)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 5,034,330.89 (6,188,913.79) 13,576,456.88 5,684,596.88 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
(เดิมช่ือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด)

14

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (11,292.50) (68,910.46) (11,292.50) (68,910.46)
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,158.00) (759,504.00) -                   (359,504.00)
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                 -                  (9,400,000.00) (2,400,000.00)
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 130,000.00 (10,000.00) 130,000.00 (10,000.00)
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                  -                   (2,399,700.00)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ 3,177.56 2,383,177.57 186.92 2,383,177.57 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (622,966.50) (9,218,016.92) (139,058.50) (8,842,311.32)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,560,240.00) -                  (1,471,460.00) -                  
รับดอกเบ้ียรับ 20,121.08 95,241.18 67,647.10 88,947.31 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,045,358.36) (7,578,012.63) (10,823,976.98) (11,608,300.90)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากการกูม้ยมืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 6,000,000.00 -                  -                   -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,600,000.00 11,600,000.00 10,000,000.00 -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000,000.00) -                  (10,000,000.00) -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                 (62,343.97) -                   (62,343.97)
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 337,000,000.00 26,600,300.00 337,000,000.00 25,000,000.00 
เงินสดจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญั (15,360,859.00) -                  (15,360,859.00) -                  

จ่ายเงินปันผล (11,570,000.00) (28,000,000.00) (11,570,000.00) (28,000,000.00)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (460,849.06) (1,183.13) (213,177.83) (1,183.13)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 307,208,291.94 10,136,772.90 309,855,963.17 (3,063,527.10)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 310,197,264.47 (3,630,153.52) 312,608,443.07 (8,987,231.12)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 32,449,857.24 36,080,010.76 22,340,007.94 31,327,239.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 342,647,121.71 32,449,857.24 334,948,451.01 22,340,007.94 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

15

บาท

(เดิมช่ือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดมิช่ือ บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

(ก)  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2549 และตำมมติท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติักำรแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชย์
แล้ว เม่ือวันท่ี  15 พฤษภำคม 2562 และจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย ์เอ ็มเอไอ เมื ่อวนัที ่ 5 
พฤศจิกำยน 2562 

    บริษทัมีท่ีอยู ่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 140/9 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชั้นท่ี 9  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
ส ำนกังำนสำขำตั้งอยู ่

(1) เลขท่ี 160/636-637 อำคำรไอทีเอฟ - สีลมพำเลส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

(2) เลขท่ี 140/10 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

(3) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.23 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ประเทศไทย  

(4) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.23 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ประเทศไทย  

(5) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.23 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ประเทศไทย  

 
(ข) ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรของคนและสัตว ์
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2561 เป็นตน้ไป บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึง

เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้เพื่อท ำหนำ้ท่ีบริกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ (หมำยเหตุ 30.4) 
 
2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำข้ึนตำม
แบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
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งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว  

  
2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

2.2.1 งบกำรเงินรวมน้ี ไดจ้ดัท ำเพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำม
เนื้อหำทำงเศรษฐกิจตำมกำรจดัโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั      
งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟำร์มำ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

    อตัรำส่วนของกำรถือหุน้   
    (ร้อยละของจ ำนวนหุ้นจดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2562  2561  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั  อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั   จ ำหน่ำยอำหำร ผลิตภณัฑเ์สริม

อำหำรส ำหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุ
สัตว ์

  
55.00 

  
55.00 

  
ประเทศไทย 

 บริษทั  อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั   จ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์  60.00  60.00  ประเทศไทย 
 

2.2.2 บริษทัไดน้ ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรำยกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยดงักล่ำว
ขำ้งตน้มำรวมกบัของบริษทัเสมือนวำ่กำรรวมกิจกำรน้ีไดเ้กิดข้ึนมำก่อนวนัท่ีจดัโครงสร้ำงของ
กลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีจดัโครงสร้ำงของกลุ่ม
บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นส่วนของส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยอ่ยก่อนกำรจดัโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม 

2.2.3 บริษทัรับรู้ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชีของบริษทัดงักล่ำว ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ภำยใตห้วัขอ้ “ผลต่ำงจำกกำรจดัโครงสร้ำง
ของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.2.4 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรำยกำรท่ีเหมือนกนัใช้ในนโยบำยกำร
บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

2.2.5 ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษทักบับริษทัย่อยและรำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดั
ออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง
ไดแ้สดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

2.2.7 ผลแตกต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีจ่ำยหรือไดรั้บจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือหุน้ใน
บริษทัยอ่ยของบริษทักบัส่วนไดเ้สียของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัย่อยใน
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม ภำยใตห้วัขอ้ “กำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัยอ่ยโดยไม่ไดสู้ญเสียอ ำนำจควบคุม” 
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562  มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

         
2.4   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

  ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลักกำรเกี่ยวก ับวิธีกำรค ำนวณกำรด ้อยค่ำของเค ร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ี
จะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผล
บงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ กำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 17 
ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 3.1  กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ท่ีให้สิทธิในกำรคืน บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้ง
คืนให้แก่ลูกคำ้โดยพิจำรณำจำกควำมสอดคลอ้งกบัรำยกำรส่งคืนสินคำ้ในอดีตซ่ึงมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดกำรกลบัรำยกำรรำยไดท่ี้รับรู้ไปแลว้อย่ำงมีสำระส ำคญั เป็นประมำณกำร
หน้ีสินจำกกำรรับคืนสินคำ้ และบนัทึกสินคำ้ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกลูกคำ้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำววดัมูลค่ำโดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเดิมของสินคำ้คงเหลือหักดว้ย
ตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงท่ีอำจเกิดข้ึนในมูลค่ำของสินคำ้ท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืน 

  ดอกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
  รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  
 

 3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน    

และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำก
วนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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 3.3 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั) รับรู้มูลค่ำ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ (ถำ้มี) ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ คือ 
ผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญ
ท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จทนัทีโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยบริหำร 

 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบั
กำรช ำระหน้ีในอนำคตของลูกคำ้ จ ำนวนค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญพิจำรณำจำกประวติักำรตดัจ ำหน่ำยหน้ี
สูญและอำยหุน้ีของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ  

 
 3.4  สินคำ้คงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือตีรำคำในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุน
โดยวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน    

 ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในกำรซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภำพและตน้ทุน
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหสิ้นคำ้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถำนท่ีและอยูใ่นสภำพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

 ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบดว้ย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หักดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

  บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้จำกยอดสินคำ้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีท่ีประมำณ
จำกกำรพิจำรณำสภำพและคุณภำพของสินคำ้คงเหลือโดยฝ่ำยบริหำร 

 
 3.5  เงินลงทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หมำยถึง กิจกำรท่ีอยู่ภำยใตอิ้ทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัของบริษทั กล่ำวคือ มี
อ ำนำจในกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำร แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบำย 

 บริษทัยอ่ย หมำยถึง กิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกวำ่คร่ึงหน่ึง 

 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (ถำ้มี) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขำดทุนในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและตำมงบกำรเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธี
ส่วนไดเ้สีย 
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กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่ำตำมบญัชีและ

รวมถึงก ำไรหรือขำดทุนสะสมจำกกำรตีรำคำหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 
จะถูกบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

  ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ ำหน่ำยบำงส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ กำรค ำนวณตน้ทุน
ส ำหรับเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ปรับใชก้บัมูลค่ำตำม
บญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

    
 3.6 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ    
   ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อดอ้ยค่ำ 

(ถำ้มี)  
  รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงต้นทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยห์ำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคืนอำจต ่ำกวำ่มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 

 รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนในภำยหลงั จะถูก
บนัทึกเพิ่มในบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำจะก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนำคตเกินกว่ำท่ีได้เคยประเมินได้จำกสินทรัพยน์ั้ น ส่วนค่ำ
ซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำอ่ืนในภำยหลงัและจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5  ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5  ปี 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    3 ปี 
ยำนพำหนะ    5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    3-5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน    5 ปี 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
  ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำย

สินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 
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3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดัแสดงตำมรำคำ
ทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

   รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคต โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รวมถึงค่ำควำมนิยมและ
ตรำผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 ปี 
ลิขสิทธ์ิ  5 ปี 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 
3.8 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ำ
มีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูล
ค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนใน
ภำยหลงัและจะกลบัรำยกำรไดไ้ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดั
จ ำหน่ำย มูลค่ำท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำย  

 
 3.9 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงใน

รำคำทุน 
  
 3.10 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

 สญัญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้ ้
เช่ำทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินถูกบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่ำ  หรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้ง ยอดคงเหลือของภำระผูกพนัตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเสร็จ
ตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ  
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 3.11 ประมำณกำรหน้ีสิน 
   กำรประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระ

หน้ีสินเกิดข้ึนตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวน
ภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั 
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำด
ปัจจุบนัก่อนค ำนวณภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 
 3.12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดง
ฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเกง็ก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 
 รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั วิธีกำรท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นกำรรับรู้รำยไดแ้ละ 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 29 

 
 3.13 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่ำนั้น 

  ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 3.14 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
    รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำไดบ้นัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในงวดปัจจุบนั 
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 3.15 ผลประโยชน์พนกังำน 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ปีท่ีเกิดรำยกำร 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำม
ขอ้บงัคบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ 
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 

 
  3.16  กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

  บริษทัรับรู้กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ตำมมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิในกำรซ้ือ
หุ้น โดยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมอำยุของสิทธิซ้ือหุ้นในก ำไรหรือขำดทุน และกำรเพิ่มข้ึนของ
ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 3.17 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

สญัญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจำ้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่ำจะถูก
จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 
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 3.18 ภำษีเงินได ้
   ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
 
  ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษี เงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ ำนวนท่ีจะต้องจ่ำย ค ำนวณตำม
หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ของก ำไรก่อนภำษีเงินได ้หลงัจำก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออก
ดว้ยรำยกำรท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 

 
  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียง
พอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสีย
ภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูก
รับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือ
หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
ขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วม
คำ้หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษี
เงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคับใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ได ้    

   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 
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 3.19 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้
บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2  ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สำมำรถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำ
จำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน 

 
4. กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีจะส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

  4.1 ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
    ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์
กำรเกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
  4.2   ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  
    ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน

กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้
คงเหลือท่ีประมำณได้ เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้ัวขอ้ตน้ทุนขำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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  4.3 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  
    ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำร

กระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกเงินลงทุนนั้น รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ หรือประเมินจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย 

 
  4.4 สญัญำเช่ำ  
    ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำง

กำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำว่ำบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 
  4.5 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
    ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำร
และอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เช่นนั้นเกิดข้ึน 

   นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ และ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  4.6 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   
    บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ใน
กำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่
ละช่วงเวลำ 
 

  4.7 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
    หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิด
ลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน เป็นตน้ 
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5. รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป

ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รำยช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย   
 บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมกำรร่วมกนั 
 บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทัร่วม   
 บริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั  มีกรรมกำรอิสระเป็นกรรมกำรของบริษทัท่ีถือหุน้รำยใหญ่ของ

บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั 
 บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จ ำกดั 

 
มีกรรมกำรอิสระของบริษทัเป็นกรรมกำร 
(ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 กรรมกำรรำยดงักล่ำวได้
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทั) 

 บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จ ำกดั  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 (เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเช่ียน เพ็ทส์ แคร์ 
 คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 
 2563) 

  

 บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์ 
  เนชัน่แนล จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้รำยเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  มีผูถื้อหุน้รำยเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ผูบ้ริหำรส ำคญั  บุคคลท่ีอ ำนำจและควำมรับผดิชอบในกำรบริหำรงำน 
 ผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รำยกำรธุรกิจ  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
-  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ดอกเบ้ียรับ  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  รำยไดอ่ื้น  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  ค่ำซ้ือสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ค่ำเช่ำ  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  ดอกเบ้ียจ่ำย  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  ค่ำซ้ือสินทรัพย ์  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
- ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ 
- เงินปันผลจ่ำย  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพย ์        
    ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน        
  บริษทัยอ่ย        
  บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  21,167,648.56  10,572,750.18 
  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั -  -  324,289.08  6,838.36 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั 1,815,886.00  -  -  - 
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 140,184.35  509,109.65  -  - 

 1,956,070.35  509,109.65  21,491,937.64  10,579,588.54 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
  บริษทัยอ่ย        
       บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  7,000,000.00  - 
  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  -  -  4,800,000.00  2,400,000.00 

 -  -  11,800,000.00  2,400,000.00 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      -  -  2,400,000.00  - 
เพ่ิมข้ึน          -         -  9,400,000.00  2,400,000.00 
ลดลง          -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม           -  -  11,800,000.00  2,400,000.00 

 
เงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กู ้ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม และ

ภำยใน 1 ปี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
หน้ีสิน        
    เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน        
  บริษทัยอ่ย        
  บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  -  42,050.00 
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์  
   เนชัน่แนล จ ำกดั 3,762,213.60  48,000.00  -  - 
              บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั 153,983.57  6,838.36  -  - 
            บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั -  148,409.00  -  148,409.00 
      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
         กรรมกำร 2,944,441.47  6,201,343.88  1,205,353.30  3,223,070.14 
 6,860,638.64  6,404,591.24  1,205,353.30  3,413,529.14 
 เงินกูย้มืระยะสั้น        
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั 3,200,000.00  1,600,000.00  -  - 
      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  กรรมกำร -  10,000,000.00  -  - 
 3,200,000.00  11,600,000.00  -  - 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 11,600,000.00   -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 11,600,000.00  11,600,000.00  (10,000,000.00)         - 
ลดลง (20,000,000.00)           -  (10,000,000.00)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  3,200,000.00  11,600,000.00  -  - 

 
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินครบก ำหนดช ำระ

เม่ือทวงถำมและภำยใน 1 ปี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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   รำยกำรระหว่ำงปีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562
และ 2561 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ซ้ือสินทรัพย ์        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
  จ ำกดั 483,908.00  321,000.00  -  - 
ขำยสินคำ้        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  64,761,887.25  52,835,656.74 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,541,016.73  6,525,682.57  -  - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  กรรมกำร -  98,388.77  -  98,388.77 
 5,541,016.73  6,624,071.34  64,761,887.25  52,934,045.51 
รำยไดอ่ื้น        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  4,362,923.30  3,866,542.40 
    บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั -  -  656,165.72  433,531.51 
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั 986,699.25  -  -  - 
 986,699.25  -  5,019,089.02  4,300,073.91 
ซ้ือสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือ        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั   -  -  6,930.00 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
  จ ำกดั 

 
15,347,852.80  

 
3,943,566.14  

 
-  

 
- 

    บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั 300,000.00  1,509,400.00  300,000.00  1,509,400.00 
   บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั 3,693,923.56  -  -  - 
 19,341,776.36  5,452,966.14  300,000.00  1,516,330.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จ ำกดั 800,000.00  1,020,000.00  400,000.00  510,000.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        
 ค่ำเช่ำ        
          บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
         กรรมกำร 80,000.00  480,000.00  -  - 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบ้ียจ่ำย        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั 87,145.21  6,838.36  -  - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    กรรมกำร 186,191.79  13,150.68  146,958.91  - 
 273,337.00  19,989.04  146,958.91  - 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร*        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,852,554.16  16,982,728.39  17,327,554.16  14,582,728.39 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 322,289.00  260,978.00  322,289.00  260,978.00 
 18,174,843.16  17,243,706.39  17,649,843.16  14,843,706.39 

 *  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
    ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ  17,882.75           57,454.00   5,715.50           28,205.00  
เงินฝำกธนำคำร- บญัชีกระแสรำยวนั 15,938,543.98    16,467,226.56   12,955,124.87  12,063,393.38  
   - บญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์ 326,690,694.98    15,194,533.57   321,987,610.64    10,047,661.88  
เช็คท่ีถึงก ำหนดช ำระแต่ยงัไม่ไดน้ ำฝำก -         730,643.11   -         200,747.68  
   รวม 342,647,121.71    32,449,857.24   334,948,451.01  22,340,007.94  

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.100 ถึง 

0.375 ต่อปี และร้อยละ 0.100 ถึง 0.375 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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7. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

2562  2561 
(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 32) 

 2562 

 

2561 
(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 32) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 7.1)        
 - ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย -  -  19,999,874.59  9,501,766.08 
 - ลูกหน้ีรำยยอ่ยท่ีขำยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำย* 90,764,531.79  69,948,563.39  60,202,590.02  53,991,828.90 
 - ลูกหน้ีรำยยอ่ยอ่ืนๆ 4,568,982.32  13,988,154.16  4,356,915.03  8,073,735.78 
 95,333,514.11  83,936,717.55  84,559,379.64  71,567,330.76 
ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุขอ้ 7.2) 21,453,414.08  8,393,054.43  7,538,908.24  4,559,544.83  
หกั : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,253,153.45)  (4,875,026.55)  (4,878,500.03)  (4,650,147.53)  
สุทธิ 111,533,774.74  87,454,745.43  87,219,787.85  71,476,728.06 

 
* ลูกหน้ีรำยยอ่ยท่ีขำยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่ำบริกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ำยให้แก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้รำยยอ่ยผ่ำนผูจ้ดั
จ ำหน่ำย 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 4,875,026.55  4,321,995.03  4,650,147.53  4,321,995.03 
ยอดเพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 1,136,415.42  553,031.52  792,734.99  328,152.50 
ยอดลดลงในระหวำ่งปี (758,288.52)  -  (564,382.49)  - 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 5,253,153.45  4,875,026.55  4,878,500.03  4,650,147.53  

 
 7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
  ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 
(หมำยเหตุ 32)  

2562  2561 
(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 32) 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 81,936,949.56  71,643,912.13  60,815,963.17  64,778,998.47 
เกินก ำหนดช ำระ        
 1 วนั ถึง 30 วนั 4,886,805.50  3,186,905.83  7,242,845.05  682,578.11 
 31 วนั ถึง 60 วนั 1,124,891.44  762,060.94  9,555,447.13  152,975.53 
 61 วนั ถึง 90 วนั 1,154,462.93  1,118,866.08  1,513,524.09  189,158.17 
 91 วนั ถึง 180 วนั 659,996.08  2,031,481.12  563,225.17  836,404.00 
     180 วนัข้ึนไป 5,570,408.60  5,193,491.45  4,868,375.03          4,927,216.48  
 รวม 95,333,514.11  83,936,717.55  84,559,379.64  71,567,330.76 



34 
 

 กำรนบัอำยหุน้ีของลูกหน้ีรำยยอ่ยท่ีขำยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (1) กรณีของบริษทั กำรนบัอำยหุน้ีจะถือตำมระยะเวลำกำรให้เครดิตเทอมท่ีบริษทัให้แก่ผูจ้ดั

จ ำหน่ำยตำมท่ีก ำหนดในสัญญำผูจ้ดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ
ควำมเส่ียงในดำ้นเครดิตของลูกหน้ีรำยย่อย โดยจะเร่ิมตน้นับอำยุหน้ีจำกวนัส้ินเดือนท่ี
บริษทัขำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้รำยยอ่ยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

 (2) กรณีของบริษทัย่อย กำรนบัอำยหุน้ีจะถือตำมระยะเวลำกำรให้เครดิตเทอมท่ีผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ให้แก่ลูกหน้ีรำยย่อย เน่ืองจำกบริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบควำมเส่ียงในดำ้นเครดิตของ
ลูกหน้ีรำยยอ่ย แต่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะรับผดิชอบเฉพำะกำรจดัเกบ็หน้ีให ้โดยจะเร่ิมตน้นบัอำยุ
หน้ีจำกวนัท่ีบริษทัยอ่ยขำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้รำยยอ่ยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

 
 7.2 ลูกหน้ีอ่ืน  
  ลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 
(หมำยเหตุ 32)  

2562  2561 
 

รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ -           141,946.60   1,311,285.00       1,070,984.10  
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,660,947.92  1,502,704.55  4,794,066.30       1,032,007.59  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 1,169,243.70  1,888,485.00  1,169,243.70       1,888,485.00  
เงินทดรองจ่ำย 132,887.96  177,777.74  55,000.00           27,777.74  
ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 12,590,746.06 * 4,147,192.61 * -  - 
อ่ืนๆ 1,899,588.44  534,947.93  209,313.24  540,290.40 
 รวม 21,453,414.08  8,393,054.43  7,538,908.24       4,559,544.83  

 
* ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจ ำหน่ำย เป็นลูกหน้ีจำกกำรท่ีผูจ้ดัจ ำหน่ำยเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้แลว้ แต่

ยงัไม่ไดน้ ำส่งเงินใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำย จะมีกำรน ำส่งเงินท่ีรับช ำระมำแลว้ใหแ้ก่บริษทั
ยอ่ยภำยในเครดิตเทอมท่ีบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยตำมท่ีก ำหนดในสญัญำผูจ้ดัจ ำหน่ำย  

 
8. สินคำ้คงเหลือ  
 สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 52,318,597.91  54,423,378.78  25,702,979.76  43,882,793.58 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 139,801.11        3,174,655.94   139,801.11          3,174,655.94  
หกั : ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (2,198,952.34)   (3,528,824.50)   (1,848,728.17)    (2,623,154.30)  
สุทธิ 50,259,446.68  54,069,210.22  23,994,052.70  44,434,295.22 
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 รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 3,528,824.50  2,572,780.50  2,623,154.30  1,796,670.96 
ยอดเพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 323,794.55  2,019,666.80  81,570.18  1,127,156.10 
ยอดลดลงในระหวำ่งปี (1,653,666.71)  (1,063,622.80)  (855,996.31)  (300,672.76) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 2,198,952.34  3,528,824.50  1,848,728.17  2,623,154.30 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับลดลงและ        
 รับรู้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปี -  956,044.00  -  826,483.34 
มูลค่ำกำรกลบัรำยกำรมูลค่ำสินคำ้        
 คงเหลือท่ีปรับลดลงส ำหรับปี 1,329,872.16  -  774,426.13  - 

 
9.  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน 
  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน 175,000.00        305,000.00  
หกั: ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (60,000.00)  (130,000.00)  
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน - สุทธิ 115,000.00        175,000.00  

 
 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่พนักงำน เป็นกำรให้กูย้ืมในวงเงินรวม 400,000.00 บำท มีกำรจดัท ำสัญญำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 5,000.00 - 10,000.00 บำท โดยช ำระใน
วนัท่ีพนกังำนรับเงินค่ำจำ้งจำกบริษทั คิดดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 

10.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ประกอบดว้ย 

   พนับำท 

   สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ  ทุนออกจ ำหน่ำยและ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   (อตัรำร้อยละ)  เรียกช ำระแลว้  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั   บริกำรเก็บรักษำสเตม็เซลล ์  25.00  25.00  25,000  25,000  4.615  5,169  6,250  6,250 

หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน          -  (329)  (1,410)  (1,410) 

            4.615  4,840  4,840  4,840 
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 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียมีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562
และ 2561 ดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 
 2562  2561  2562  2561 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 4,839,729.18  5,816,389.52  4,839,729.18  6,250,000.00 
ลงทุนเพิ่มในปี -  -  -  - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (224,918.81)  (647,879.42)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม -      (328,780.92)  -  (1,410,270.82) 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัปลำยปี 4,614,810.37  4,839,729.18  4,839,729.18  4,839,729.18 

 
    ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั (บริษทัร่วม) ท่ีมีสำระส ำคญั 

             บำท 
 2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,256,495.88  1,413,916.74 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 17,239,045.61  19,302,445.46 
หน้ีสินหมุนเวยีน 36,300.00  42,321.81 
รำยได ้ 4,662.07  5,504.40 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (857,353.44)  (2,591,517.69) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (857,353.44)  (2,591,517.69) 

 
   กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั อินเตอร์สเต็มมำ 

จ ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม 
 บำท 
 2562  2561 
สินทรัพยสุ์ทธิ 18,459,241.49  20,674,040.39 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 25  25 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สีย 4,614,810.37  5,168,510.10 
กำรปรับปรุงอ่ืน - ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  (328,780.92) 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 4,614,810.37  4,839,729.18 
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 กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
  บริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั ในงบเฉพำะกิจกำร

โดยประเมินจำกมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย เน่ืองจำกบริษัทดังกล่ำวยงัไม่มีแผนในกำร
ด ำเนินงำนและผูบ้ริหำรของบริษทัคำดวำ่จะไม่สำมำรถด ำเนินงำนใหมี้ก ำไรท่ีสำมำรถคืนทุนกลบัมำใหแ้ก่
บริษทัได ้

 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 
   พนับำท 

  สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ  ทุนออกจ ำหน่ำยและ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (อตัรำร้อยละ)  เรียกช ำระแลว้  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั  จ ำหน่ำยอำหำร และผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร                  

  ส ำหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์  55  55  5,000  5,000  15,480  8,059    2,750 ¤    2,750 

 บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  จ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์  60  60  4,000  4,000  (3,946)  (227)    2,400    2,400 

            11,534  7,832    5,150    5,150 

 
• บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั 

  เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2561 บริษทัไดร่้วมทุนกบับริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั (เปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั เอเช่ียน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2563) โดยจดัตั้ งบริษทั อินเตอร์ 
เพ็ททรินำ จ ำกดั เพื่อจ ำหน่ำยอำหำรสัตวเ์ล้ียง มีทุนจดทะเบียน 4 ลำ้นบำท โดย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 60 
และบริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัไดมี้กำรลงนำมในสัญญำร่วมทุนกบับริษทั
ดงักล่ำว และมีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 เป็นตน้ไป นอกจำกน้ี ในสัญญำยงัระบุว่ำผูถื้อหุ้นตอ้งให ้
กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินโดยกำรใหกิ้จกำรดงักล่ำวกูย้มืเงินตำมวงเงินท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำร่วมทุนดงัน้ี 

  บำท 
บริษทัยอ่ย  ทุนจดทะเบียน  วงเงินกูย้มืจำกผูถื้อหุน้ 

บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ  จ ำกดั  4,000,000.00  4,000,000.00 
   
  โดยหุ้นส่วนทั้งสองฝ่ำยยอมรับเง่ือนไขอตัรำดอกเบ้ียจำกกำรยืมเงินของผูถื้อหุ้นในอตัรำร้อยละ 4 

ต่อปีตลอดระยะเวลำแห่งสัญญำท่ีผูกพนักำรกูย้ืม ซ่ึงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตอ้งไดรั้บช ำระคืนตำมสัญญำใน
สดัส่วนของกำรลงทุน 
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บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 
  บริษทัไดร้วมบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั และ บริษทั อินเตอร์ เพ็ททรินำ 

จ ำกดั   ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 
    สัดส่วนของควำมเป็นเจำ้ของ  บำท 

 

 

ช่ือบริษทั 

 ประเทศท่ีจดัตั้งและ

สถำนท่ีหลกัของ

ธุรกิจ 

 และสิทธิในกำรออกเสียงท่ี

ถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ ำนำจควบคุม (ร้อยละ) 

 ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร

ส ำหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมสะสม 

    2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้  จ ำกดั    ไทย  45  45  6,071,269.71  1,117,003.61  12,665,365.82    6,594,096.11 
บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  ไทย  40  40  (2,480,580.20)  (1,751,477.53)  (2,631,757.73)  (151,177.53) 

        3,590,689.51  (634,473.92)  10,033,608.09  6,442,918.58 

 
 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ยก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

• ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั  ก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั มีดงัน้ี 
 บำท 
 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 80,497,893.09  45,597,732.93 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 886,186.22  845,735.32 
หน้ีสินหมุนเวยีน 52,679,037.96  31,626,893.36 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 559,784.00  163,028.00 
    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 12,665,365.82  6,594,096.11 
    
รวมรำยได ้ 151,086,159.40  99,211,074.94 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 6,140,392.59  1,130,120.93 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี    
    ไม่มีอ ำนำจควบคุม (69,122.88)  (13,117.32)  
    
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (3,208,291.99)  (6,969,766.20) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (85,747.36)  (448,411.73) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 2,700,602.75  10,000,000.00 
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (593,436.60)  2,581,822.07 

 
 



39 
 

• ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  ก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั มีดงัน้ี 
 บำท 
 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 7,846,163.33  4,494,075.61 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 582,996.87  265,645.06 
หน้ีสินหมุนเวยีน 15,007,321.12  5,137,593.64 
    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (2,631,757.73)  (151,177.53) 
    
รวมรำยได ้ 14,827,924.28  3,788,518.06 
    
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (2,480,580.20)  (1,751,477.53) 
    
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (5,333,834.00)  (4,903,744.47) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (483,908.00)  (321,000.00) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 4,000,000.00  8,000,000.00 
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1,817,742.00)  2,775,255.53 

 
12. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
ในรำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ    505,000.00    15,000.00                     -     520,000.00  
อุปกรณ์ส ำนกังำน  2,740,008.48    118,058.50    (96,288.03)       2,761,778.95  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์    292,222.17                  -      -      292,222.17  
ยำนพำหนะ  8,887,627.10    -      -      8,887,627.10  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    713,842.44    483,908.00    -      1,197,750.44  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน    348,789.90    6,000.00    -      354,789.90  
     รวม 13,487,490.09   622,966.50   (96,288.03)    14,014,168.56  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ   (124,038.15)    (103,423.50)    -      (227,461.65)  
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,140,994.37)    (512,714.22)   93,013.16    (1,560,695.43)  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์   (168,282.12)    (58,065.30)    -     (226,347.42)  
ยำนพำหนะ   (943,121.49)    (704,503.61)    -      (1,647,625.10)  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   (234,212.66)    (245,124.28)    -      (479,336.94)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน   (136,546.09)    (70,406.43)    -      (206,952.52)  
     รวม (2,747,194.88)    (1,694,237.34)   93,013.16   (4,348,419.06)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ - สุทธิ 10,740,295.21      9,665,749.50 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 61 
ในรำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ    505,000.00                  -                                     -        505,000.00  
อุปกรณ์ส ำนกังำน  3,413,487.36   592,016.92   (1,265,495.80)    2,740,008.48  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์    382,259.81   20,000.00     (110,037.64)      292,222.17  
ยำนพำหนะ  4,924,327.10      8,250,000.00    (4,286,700.00)    8,887,627.10  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    499,946.65   321,000.00     (107,104.21)      713,842.44  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน    331,218.90   35,000.00       (17,429.00)      348,789.90  
     รวม 10,056,239.82  9,218,016.92   (5,786,766.65)   13,487,490.09 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ    (23,039.15)       (100,999.00)                  -       (124,038.15)  
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,637,671.28)       (604,300.20)     1,100,977.11   (1,140,994.37)  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์   (178,696.30)        (92,812.10)        103,226.28     (168,282.12)  
ยำนพำหนะ (1,252,736.72)       (739,727.44)     1,049,342.67     (943,121.49)  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   (170,760.66)       (146,272.63)         82,820.63     (234,212.66)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน    (76,301.17)        (68,005.51)           7,760.59     (136,546.09)  
     รวม (3,339,205.28)   (1,752,116.88)     2,344,127.28   (2,747,194.88)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ - สุทธิ 6,717,034.54      10,740,295.21 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
ในรำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ      505,000.00    15,000.00    -      520,000.00  
อุปกรณ์ส ำนกังำน   2,658,548.05    118,058.50   (86,928.03)    2,689,678.52  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์      185,995.34    -      -      185,995.34  
ยำนพำหนะ   8,887,627.10    -      -      8,887,627.10  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้      392,842.44    -      -      392,842.44  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน      331,833.55    6,000.00               -   337,833.55  
     รวม 12,961,846.48   139,058.50   (86,928.03)    13,013,976.95  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ    (124,038.15)    (103,423.50)                   -     (227,461.65)  
อุปกรณ์ส ำนกังำน  (1,112,964.06)    (497,004.03)   86,482.08   (1,523,486.01)  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์      (99,974.19)   (36,859.60)    -      (136,833.79)  
ยำนพำหนะ    (943,121.49)    (704,503.61)    -      (1,647,625.10)  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    (178,857.72)   (78,568.09)    -      (257,425.81)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน    (131,635.05)    (67,015.76)                   -      (198,650.81)  
     รวม  (2,590,590.66)    (1,487,374.59)   86,482.08    (3,991,483.17)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ - สุทธิ 10,371,255.82      9,022,493.78 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 61 
ในรำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 505,000.00                 -                    -          505,000.00  
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3,194,671.20  557,311.32  (1,093,434.47)     2,658,548.05  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 241,761.98                 -         (55,766.64)        185,995.34  
ยำนพำหนะ 4,924,327.10   8,250,000.00   (4,286,700.00)     8,887,627.10  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 467,946.65                 -         (75,104.21)        392,842.44  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 296,833.55  35,000.00                -          331,833.55  
     รวม 9,630,540.48  8,842,311.32  (5,511,005.32)   12,961,846.48 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (23,039.15)    (100,999.00)                 -        (124,038.15)  
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,518,390.03)    (571,961.42)       977,387.39    (1,112,964.06)  
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (102,115.02)     (50,991.26)        53,132.09        (99,974.19)  
ยำนพำหนะ (1,252,736.72)    (739,727.44)    1,049,342.67      (943,121.49)  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (162,367.48)     (84,517.89)        68,027.65      (178,857.72)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (70,505.61)     (61,129.44)                 -        (131,635.05)  
     รวม (3,129,154.01)  (1,609,326.45)    2,147,889.80    (2,590,590.66)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ - สุทธิ 6,501,386.47      10,371,255.82 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,694,237.34  1,752,116.88  1,487,374.59  1,609,326.45 

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 97.31  1,059,461.80  259.03  979,937.95 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงั

ใชง้ำนอยู่มีรำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 1.02 ลำ้นบำท และ 0.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 
0.96 ลำ้นบำท และ 0.08  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ีน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์    294,225.00    710,240.00                  -      1,004,465.00  
ลิขสิทธ์ิ -   850,000.00         -      850,000.00  
 รวมรำคำทุน 294,225.00   1,560,240.00                  -      1,854,465.00  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   (203,881.33)    (215,524.49)                  -      (419,405.82)  
ลิขสิทธ์ิ                -      (157,424.51)                  -      (157,424.51)  
 รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   (203,881.33)    (372,949.00)                 -      (576,830.33)  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 90,343.67      1,277,634.67 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ีน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 61 
รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 294,225.00                 -                    -        294,225.00  
 รวมรำคำทุน 294,225.00                 -                    -     294,225.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (110,733.22)       (93,148.11)                  -       (203,881.33)  
 รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (110,733.22)       (93,148.11)                  -       (203,881.33)  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 183,491.78      90,343.67 

 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ีน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
รำคำทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์      141,000.00    621,460.00   -   762,460.00  
ลิขสิทธ์ิ                -      850,000.00   -   850,000.00  
 รวมรำคำทุน 141,000.00   1,471,460.00   -   1,612,460.00  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์      (56,418.06)    (189,416.76)   -   (245,834.82)  
ลิขสิทธ์ิ                -      (157,424.51)   -   (157,424.51)  
 รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม      (56,418.06)    (346,841.27)   -  (403,259.33)  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 84,581.94      1,209,200.67 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ีน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 61 
รำคำทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 141,000.00   -  -       141,000.00  
 รวมรำคำทุน  141,000.00   -  -  141,000.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,424.41)      (46,993.65)   -       (56,418.06)  
 รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    (9,424.41)      (46,993.65)   -       (56,418.06)  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   131,575.59       84,581.94 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 372,949.00  93,148.11  346,841.27  46,993.65 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยรำคำหมดแลว้แต่

ยงัใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนจ ำนวนรวมเป็นจ ำนวนเงิน 0.15 ลำ้นบำท และ 0.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

14. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปี 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ;        
 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 975,005.31  75,625.39  -  1,050,630.70 
 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 705,764.90  (265,974.44)  -  439,790.46 
 ประมำณกำรกำรรับคืนสินคำ้ 87,556.94  51,102.14  -  138,659.08 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 262,625.80  170,946.20  379,886.40  813,458.40 
 ก ำไรในสินคำ้คงเหลือ -  817,321.89  -  817,321.89 
 รวม 2,030,952.95  849,021.18  379,886.40  3,259,860.53 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ;        
 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 864,399.01  110,606.30  -  975,005.31 
 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 514,556.10  191,208.80  -  705,764.90 
 ประมำณกำรกำรรับคืนสินคำ้ -  87,556.94  -  87,556.94 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 307,340.80  102,404.80  (147,119.80)  262,625.80 
 รวม 1,686,295.91  491,776.84  (147,119.80)  2,030,952.95 
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 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ;        
 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 930,029.51  45,670.50  -  975,700.01 
 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 524,630.86  (154,885.23)  -  369,745.63 
 ประมำณกำรกำรรับคืนสินคำ้ 49,693.12  32,562.91  -  82,256.03 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 230,020.20  129,996.60  341,484.80  701,501.60 

 รวม 1,734,373.69  53,344.78  341,484.80  2,129,203.27 

 

 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ;        
 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 864,399.01  65,630.50  -  930,029.51 
 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 359,334.19  165,296.67  -  524,630.86 
 ประมำณกำรกำรรับคืนสินคำ้ -  49,693.12  -  49,693.12 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 296,680.20  87,747.20  (154,407.20)  230,020.20 

 รวม 1,520,413.40  368,367.49  (154,407.20)  1,734,373.69 

 
15. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 
(หมำยเหตุ 32) 

 2562  2561 
(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 32) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  17,144,118.64    42,968,685.18   9,421,604.54   39,812,638.15  
ตัว๋เงินจ่ำย 25,150.00         136,098.75   -   3,433.32  
เจำ้หน้ีอ่ืน 21,084,889.26  24,689,210.92  11,262,546.96  18,091,238.42 

 รวม 38,254,157.90  67,793,994.85  20,684,151.50  57,907,309.89 
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  เจำ้หน้ือ่ืน 
   เจำ้หน้ีอ่ืน  ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 32) 

 2562  2561 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 32) 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,686,455.02  12,895,493.59  3,697,395.68  7,445,582.38 

เจำ้หน้ีผูจ้ดัจ ำหน่ำย 12,029,668.53  6,235,575.14  6,532,132.23  5,173,854.93 

อ่ืน ๆ 1,368,765.71  5,558,142.19  1,033,019.05  5,471,801.11 

 รวม 21,084,889.26  24,689,210.92  11,262,546.96  18,091,238.42 

 
16.   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 

 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินครบก ำหนดช ำระเม่ือทวง
ถำม มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี ไม่มีกำรค ้ำประกนั 

  
17. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี  1,313,129.00    1,536,704.00       1,150,101.00       1,483,401.00  
ตน้ทุนกำรบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย        
 -  กำรแกไ้ขในโครงกำรผลประโยชน์        
           พนกังำนหลงัออกจำกงำน 84,656.00  -  11,509.00  - 
ตน้ทุนบริกำรระหวำ่งปี 735,898.00      490,064.00   610,723.00         419,812.00  
ดอกเบ้ียระหวำ่งปี 34,177.00       21,960.00   27,751.00           18,924.00  
ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั        
      คณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,899,432.00  (735,599.00)   1,707,424.00  (772,036.00)  
หกั :  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีถึง        
  ก ำหนดช ำระใน 1 ปี (161,550.00)  -  (161,550.00)  - 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 3,905,742.00   1,313,129.00   3,345,958.00      1,150,101.00  

 
 
 



46 
 

  ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 84,656.00  -  11,509.00  - 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 413,609.00  229,085.00  288,434.00  158,833.00 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรและกรรมกำร 322,289.00           260,979.00   322,289.00         260,979.00  

 735,898.00  490,064.00  610,723.00  419,812.00 

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 34,177.00  21,960.00  27,751.00  18,924.00 

รวม 854,731.00           512,024.00   649,983.00         438,736.00  

 
   ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลก ำไรท่ีเกิดจำก        
 กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น 
  ประชำกรศำสตร์ (60,011.00)          16,683.00   (176,949.00)      142,372.00  
 กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน (1,402,796.00)   351,876.00   (1,131,475.00)       319,356.00  
 ประสบกำรณ์ (436,625.00)         367,040.00   (399,000.00)       310,308.00  
รวม (1,899,432.00)         735,599.00   (1,707,424.00)       772,036.00  

 
  สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

อตัรำคิดลด 1.58 - 2.04  2.66 - 3.38  1.58  2.66 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 4.00  0.00 - 3.00  4.00  0.00 - 3.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  0 - 38  0 - 37  0 - 38  0 - 37 
อตัรำกำรทุพพลภำพ 5.00  5.00  5.00  5.00 
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  กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
อตัรำคิดลด        

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (452,302.00)         (139,117.00)   (343,537.00)       (107,340.00)  
ลดลงร้อยละ 1 526,869.00           162,662.00   389,191.00         122,429.00  

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 514,524.00           162,293.00   382,190.00         124,261.00  
ลดลงร้อยละ 1 (450,661.00)           (74,943.00)   (344,059.00)         (44,467.00)  

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (482,543.00)         (150,438.00)   (367,623.00)       (116,724.00)  
ลดลงร้อยละ 1 123,365.00             47,033.00   96,963.00           39,451.00  

พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนด
อตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั จำกปัจจุบนัอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระรำชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริกำร
ในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

 
18.   ทุนเรือนหุน้ 
  2562 

 (1)  ตำมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจำก 65 ลำ้นบำท เป็น 80 ลำ้นบำท ทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน 15 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 
150,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษำยน 2562 

(2)  ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติ
อนุมติัในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (2.1)  อนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแปรสภำพบริษทั จำก
บริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทั จำกเดิม
หุ้นละ 100 บำท เป็นมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงจะท ำให้หุ้นสำมัญของบริษัท 
(ภำยหลงักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตำมหมำยเหตุขอ้ 18 (1) เพิ่มจำกเดิม 800,000 
หุน้ เป็น 160 ลำ้นหุน้  
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 (2.2)  อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ ำนวน 23 ลำ้นบำท จำกทุนเดิมจ ำนวน 80 ลำ้น
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 103 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 46 ลำ้น
หุ้น มูลคำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เน่ืองจำกบริษทัมีควำมประสงคจ์ะน ำหุ้นสำมญัทั้งหมด
ของบริษทัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์โดยกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

 (2.3)  อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนบริษทั ตำมท่ีท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัอีกจ ำนวน 23 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 46 ลำ้น
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 39.1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อ

เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
(2) จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัจ ำนวน 6.9 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อยของบริษทั ในรำคำเดียวกนักบัรำคำท่ีเสนอขำยให้แก่ประชำชน ทั้งน้ีหำกมีหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่กรรมกำรของบริษัท ผูบ้ริหำร และ/หรือ
พนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวนท่ีเหลือดงักล่ำวเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial 
Public Offering) 

 (2.4)  อนุมัติกำรน ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นและเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 
พฤษภำคม  2562 

ในระหว่ำงวนัท่ี 28 - 30 ตุลำคม 2562 บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรกจ ำนวน 46 ลำ้นหุ้น โดยกำรขำยหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในรำคำหุ้นละ 7 บำท บริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้น
จ ำนวน 322 ล้ำนบำทแล้วในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนท่ีได้รับช ำระแล้วกับ
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บหุ้นสำมญัของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยเร่ิมกำรซ้ือขำยในวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2562 
บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนจ ำนวน 12.29 ลำ้นบำท (สุทธิจำกภำษีเงิน
ได)้ แสดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหุ้น ท ำให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 286.71 
ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกภำยใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้สำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562 บริษทัมีหุน้สำมญัจดทะเบียนจ ำนวน 206 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 103 ลำ้นบำท โดยหุน้สำมญัจ ำนวน 206 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท ไดช้ ำระค่ำหุน้เตม็มูลค่ำแลว้ คิดเป็นทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 103 ลำ้นบำท 
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ทุนเรือนหุน้สำมำรถแสดงรำยละเอียดไดด้งัน้ี 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 
 หุน้  บำท  หุน้  บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 650,000  65,000,000.00  650,000  65,000,000.00 
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระหุ้น 150,000  15,000,000.00  150,000  15,000,000.00 
ยอดคงเหลือก่อนกำรเปล่ียนแปลง        
 มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญั 800,000  80,000,000.00  800,000  80,000,000.00 

        
ยอดคงเหลือหลงักำรเปล่ียนแปลง        
 มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญั 160,000,000  80,000,000.00  160,000,000  80,000,000.00 
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 46,000,000  23,000,000.00  46,000,000  23,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 206,000,000  103,000,000.00  206,000,000  103,000,000.00 

 
ปี 2561 
  ตำมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจำก 40.00 ลำ้นบำท เป็น 65.00 ลำ้นบำท ทุนเรือนหุน้ท่ีเพิ่มข้ึน 25.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 
250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 
15 พฤษภำคม 2561 

  
19. กำรบริหำรจดักำรทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำง
ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองตำมงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.13: 1 
และ 0.83 : 1 ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำรมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.07: 1 และ 0.66 : 1 ตำมล ำดบั) 

 
20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงินขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน 
จ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได ้ 
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21.   ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
  ในเดือน มีนำคม 2560 บริษัทได้มีมติออกหุ้นเพิ่มทุนบำงส่วนแบบเฉพำะเจำะจง ( Private 

Placement) ในมูลค่ำหุ้น (Par) ท่ีต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชี ทั้งน้ีวนัท่ีให้สิทธิและวนัท่ีใชสิ้ทธิเป็นวนัเดียวกนั 
โดยบริษทัไดว้ดัมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นแบบเฉพำะเจำะจงดงักล่ำว ณ วนัท่ีให้สิทธิโดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมของหุน้ท่ีก ำหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงพบวำ่มูลค่ำยติุธรรมสูงกวำ่รำคำใชสิ้ทธิ รำยกำร
ดงักล่ำวจึงถือเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้นัทึกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง และรับรู้
กำรเพิ่มข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณของหุน้แต่ละหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ค ำนวณโดยผูป้ระเมินอิสระตำมวิธีคิด
ลดกระแสเงินสดในอนำคต (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐำนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัคือ ตน้ทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ ำหนกัของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) อตัรำร้อยละ 23.78  ต่อปี อตัรำกำรเติบโตหลงั
ช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Growth Rate) อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี และอตัรำกำรเติบโตของ
ยอดขำย อตัรำร้อยละ 3.50 - 3.90 ต่อปี 

  มูลค่ำยติุธรรมของหุน้และรำคำใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิและจ ำนวนหุน้รวมมีดงัน้ี 
  บำท  จ ำนวนหุน้ 

วนัท่ีใหสิ้ทธิ    มูลค่ำยติุธรรม  รำคำใชสิ้ทธิ  (หุน้) 
20 มีนำคม 2560  328.41  100.00  80,000 

 บริษัทได้บันทึกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องดังกล่ำวในงบกำรเงินจ ำนวน 18.27 ล้ำนบำท ไวใ้นบัญชี 
“ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในก ำไรหรือขำดทุน และรับรู้ “ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในจ ำนวนเดียวกนั 

 
22.   กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

ปี 2562 
 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติใหจ่้ำยเงินปัน

ผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 หลงัหักส ำรองตำมกฎหมำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 17.80 บำท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 11.57 ลำ้นบำท และจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.67 ลำ้นบำท โดย
บริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยใน 30 วนั นับจำกมีมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นโดย
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัได้จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยในอตัรำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 2.05 ลำ้นบำท 
   
ปี 2561 

 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติใหจ่้ำยเงินปันผล
จำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 หลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 70.00 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้ งส้ิน 28.00 ล้ำนบำท และจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1.50 ล้ำนบำท โดยบริษัท
ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 
พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
   บริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนตำมชนิดของผลิตภณัฑ ์

โดยมีเขตภูมิศำสตร์หลกัตั้งอยูใ่นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทส่วนงำน  ลกัษณะของผลิตภณัฑต์ำมส่วนงำน 

-  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับมนุษย ์ 
   (Human Healthcare) 

 ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภำพ ชะลอวยั และควำมงำม ของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ เวชภณัฑ ์
โภชนบ ำบัด เวชส ำอำง  ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร ผลิตภณัฑ์โปรไบโอติกและ     
พรีไบโอติก (Probiotic & Prebiotic) ผลิตภณัฑ์อำหำรสุขภำพ ผลิตภณัฑ์อำหำร
ทัว่ไป และอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์เป็นตน้ 

-  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับสตัว ์
   (Animal Healthcare) 

 ผลิตภณัฑดู์แลสุขภำพของสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์อนัไดแ้ก่ เวชภณัฑโ์ภชนบ ำบดั 
วคัซีน ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร ผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic 
& Prebiotic) ผลิตภณัฑ์อำหำรสัตวสุ์ขภำพ ผลิตภณัฑ์อำหำรสัตวเ์กรดพรีเม่ียม 
ผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวสู์ตรทัว่ไป และอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบักำรดูแลสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์เป็นตน้ 

  ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ซ่ึงก็คือกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผล
กำรปฏิบติังำน บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์ผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

   รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับมนุษย ์  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับสัตว ์  รวม 

 2562  2561 
(จดัประเภทใหม่) 

 2562  2561 
(จดัประเภทใหม่) 

 2562  2561 
(จดัประเภทใหม่) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย           229,870  224,580  141,456  92,252  371,326  316,832 
ตน้ทุนขำย               86,655  78,882  70,732  46,162  157,387  125,044 
ก ำไรขั้นตน้ 143,215  145,698  70,724  46,090  213,939  191,788 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         106,752  101,325 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         49,976  50,256 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน         57,211  40,207 
รำยไดอ่ื้น         4,557  754 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         589  43 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม        225  648 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        13,823  11,212 
ก ำไรส ำหรับปี         47,131  29,058 

 
 ลูกคำ้รำยใหญ่ 

  กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจำกลูกคำ้รำยยอ่ยผ่ำนผูแ้ทนจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงมำกกวำ่ร้อยละ 
10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษทั จึงมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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24.  เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนส ำหรับพนักงำนประจ ำทั้งหมดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตำมควำมในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
  พนักงำนและบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบเขำ้เงินกองทุนตำมโครงกำรน้ีในอตัรำร้อยละของ

เงินเดือนของพนักงำนแต่ละคน พนักงำนจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยสมทบตำมระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตำมระยะเวลำกำรท ำงำนกบับริษทัและบริษทัย่อย บริษทัและบริษทัย่อยได้
แต่งตั้งผูจ้ดักำรกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหำรกองทุนตำมขอ้ก ำหนดในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 เป็นจ ำนวน 1,608,439.42บำท และ 1,098,742.57  บำท ตำมล ำดับ (เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 
1,250,873.42  บำท และ 875,162.57 บำท ตำมล ำดบั ) 

 
25. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

   ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยท่ี
ส ำคญั ดงัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 774,908.71   (36,935,719.66)   17,405,387.69  (32,577,132.44)  

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 159,579,639.54     163,724,216.13   119,877,628.18  149,217,462.45 

ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 2,067,186.34        1,845,264.99   1,834,215.86       1,656,320.10  

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 54,534,582.43  48,540,279.23  34,767,178.28  34,882,113.22 

ค่ำโฆษณำ 19,939,798.24  36,586,149.77  15,884,465.97       33,835,839.34  

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรจดัจ ำหน่ำย 23,754,907.01  4,359,548.12  14,755,357.70  3,214,395.36 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 18,174,843.16  17,243,706.39  17,649,843.16  14,843,706.39 
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26. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 26.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 

2561 ประกอบดว้ย  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
 คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
  ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 14,671,834.48  11,704,281.99  11,165,416.52  10,696,063.69 
 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
  กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        
   ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (849,021.18)  (491,776.84)  (53,344.78)  (368,367.49) 
    รวม 13,822,813.30  11,212,505.15  11,112,071.74  10,327,696.20 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไร        
 ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม        
   หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (379,886.40)  147,119.80  (341,484.80)  154,407.20 
    รวม (379,886.40)  147,119.80  (341,484.80)  154,407.20 

 
 26.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดแ้ละผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ก ำไรทำงบญัชีส ำหรับปี 60,954,147.97  40,270,964.51  52,114,233.91  40,841,638.19 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 12,190,829.59  8,054,192.90  10,422,846.78  8,168,327.64 
รำยกำรกระทบยอด        
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        
  ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
  - ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำย        
    ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 679,012.36  2,248,641.78  571,624.96  2,259,368.56 
        ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 44,983.76  129,575.88   -  - 
 ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย ์        
  ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,226,057.59         875,574.59   -  - 
 อ่ืนๆ (318,070.00)  (95,480.00)  117,600.00  (100,000.00) 
รวมรำยกำรกระทบยอด 1,631,983.71  3,158,312.25  689,224.96  2,159,368.56 
รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 13,822,813.30  11,212,505.15  11,112,071.74  10,327,696.20 

 



54 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 10.51 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผล
ขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำว เน่ืองจำกยงัมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ
กำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ 

 
 26.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีแท้จริงถัวเฉล่ียและอัตรำภำษีท่ีใช้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 

ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 

 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 

 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 

 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 60,954,147.97    40,270,964.51   

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 12,190,829.59  20.00  8,054,192.90  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 1,631,983.71  2.68  3,158,312.25  7.84 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 13,822,813.30  22.68  11,212,505.15  27.84 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 

 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 

 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 

 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 52,114,233.91    40,841,638.19   

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 10,422,846.78  20.00  8,168,327.64  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 689,224.95  1.32  2,159,368.56  5.29 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 11,112,071.73  21.32  10,327,696.20  25.29 

 
27. ก ำไรต่อหุน้ 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ส ำหรับ
ปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี 
หลงัจำกไดป้รับจ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวต้ำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดย
ถือเสมือนวำ่กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บำท) 43,471,522.28  29,679,815.96  41,002,162.17  30,513,941.99 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (หุน้)     156,673,973  111,643,800      156,673,973  111,643,800 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.28  0.27  0.26  0.27 
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28.  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  

มีดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2562      ธนัวำคม 2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร        
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,600,000.00  (8,400,000.00)  -  3,200,000.00 

รวม 11,600,000.00  (8,400,000.00)  -  3,200,000.00 

 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ธนัวำคม 2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร        
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  11,600,000.00  -  11,600,000.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 62,343.97  (62,343.97)  -  - 

รวม 62,343.97  11,537,656.03  -  11,600,000.00 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ธนัวำคม 2561 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 62,343.97  (62,343.97)  -  - 

รวม 62,343.97  (62,343.97)  -  - 
 
*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
29.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ

หน้ีสินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบกำรจดักำรและกำรควบคุมภำยในองคก์รโดยทัว่ไป 
และไม่ไดป้ระกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินใด ๆ เพื่อกำรคำ้หรือกำรเกง็ก ำไร 

 
29.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ทั้งน้ี
สินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั อยำ่งไรก็ตำมบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำควำมผนัผวนของ
อตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกิจกำร บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บำท 

 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 326,690,694.98  -  15,956,426.73  342,647,121.71 
เงินลงทุนชัว่ครำว -  189,775.86  -  189,775.86 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  111,533,774.74  111,533,774.74 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั -  1,312,014.00  -  1,312,014.00 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  4,614,810.37  4,614,810.37 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน -  175,000.00  -  175,000.00 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  38,254,157.90  38,254,157.90 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,200,000.00  -  3,200,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน -  6,000,000.00  -  6,000,000.00 
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 บำท 

 2561 
(จดัประเภทใหม่) 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    15,194,533.57  -  17,255,323.67       32,449,857.24  
เงินลงทุนชัว่ครำว -  178,483.36  -            178,483.36  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  87,454,745.43  87,454,745.43 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั -  1,307,856.00  -         1,307,856.00  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  4,839,729.18  4,839,729.18 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน -  305,000.00  -  305,000.00 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  67,793,994.85  67,793,994.85 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  11,600,000.00  -  11,600,000.00 

 

 

 บำท 

 2562 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 321,987,610.64  -  12,960,840.37  334,948,451.01 
เงินลงทุนชัว่ครำว -  189,775.86  -  189,775.86 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  87,219,787.85  87,219,787.85 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  11,800,000.00  -  11,800,000.00 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั -  907,856.00  -  907,856.00 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  4,839,729.18  4,839,729.18 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  5,149,700.00  5,149,700.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน -  175,000.00  -  175,000.00 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  20,684,151.50  20,684,151.50 
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 บำท 
 2561 

(จดัประเภทใหม่) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไมมี่  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด       10,047,661.88   -  12,292,346.06       22,340,007.94  
เงินลงทุนชัว่ครำว -   178,483.36  -    178,483.36  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  71,476,728.06  71,476,728.06 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  2,400,000.00  -  2,400,000.00 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั -  907,856.00  -       907,856.00  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  4,839,729.18  4,839,729.18 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  5,149,700.00      5,149,700.00     
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน -  305,000.00  -  305,000.00 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  57,907,309.89  57,907,309.89 

 

29.3 ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี
ดงักล่ำว นอกเหนือไปจำกท่ีไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 
 

29.4 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน  
 บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัมียอดซ้ือเป็นสกุล
เงินต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัและบริษทัย่อยเชื่อว่ำควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนใน
อนำคตจะไม่ส่งผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกิจกำร 
บริษทัมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 

29.5  ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบั

ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมทั้งจดัหำวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและ
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสด 
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29.6 มูลค่ำยติุธรรม 
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงไวใ้นงบกำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัเช่ือวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวจะไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็น
สำระส ำคญักบัมูลค่ำตำมบญัชี 

 
30. ภำระผกูพนั 
 30.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำและบริกำร 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำและ

บริกำร ซ่ึงมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำและบริกำรดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำยใน 1 ปี 6,098,013.06  4,586,347.60   5,114,013.06  3,379,097.60  
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,551,947.60  4,123,000.00   2,432,947.60  3,800,000.00  

  รวม 8,649,960.66  8,709,347.60   7,546,960.66  7,179,097.60  
 
 30.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้และบริกำร 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้และบริกำร

เป็นจ ำนวน 24.79 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 16.78 ลำ้นบำท) 
 
 30.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

   เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัได้ท ำสัญญำว่ำจำ้งจดัท ำระบบซอร์ฟแวร์เพื่อใช้เก็บ
ขอ้มูลทำงระบบบญัชีและขอ้มูลเพื่อใชใ้นกำรบริหำรกบับริษทัแห่งหน่ึงมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำ 
จ ำนวน 1.85 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยงัไม่มีกำรจ่ำยช ำระ
เงินค่ำงวด และคงคำ้งภำระผูกพนัตำมสัญญำ เป็นจ ำนวน 1.85 ลำ้นบำท โดยโครงกำรดงักล่ำวได้
คำดวำ่จะแลว้เสร็จในปี 2563 

 
 30.4 ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรกระจำยสินคำ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำผูจ้ดัจ ำหน่ำยกบับริษทั

แห่งหน่ึงในประเทศ ซ่ึงสัญญำผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
สิงหำคม 2566 โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ให้กบั
บริษทัดงักล่ำวในอตัรำร้อยละของยอดขำยตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ  
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31. หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัจำกกำรใหธ้นำคำรแห่งหน่ึง

ออกหนังสือค ้ำประกนัส ำหรับสัญญำขำยสินคำ้และอ่ืนๆ เป็นจ ำนวน 1.31 ลำ้นบำท และ 1.31 ลำ้นบำท 
(เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 0.91 ลำ้นบำท และ 0.91 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั ค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของ
ธนำคำรดงักล่ำวในวงเงิน 1.31 ลำ้นบำท และ 1.31 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 0.91 ลำ้นบำท และ 
0.91 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

 
32.  กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบกำรเงิน 

ในกำรน ำเสนองบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยได้แสดง
รำยกำรส่วนลดท่ีเกิดจำกค่ำบริกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยเม่ือมี
กำรขำยสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้รำยย่อยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ซ่ึงเดิมเคยแสดงเป็นรำยกำร
สุทธิกบัยอดรำยไดจ้ำกกำรขำย ดงันั้นรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินไดมี้กำรจดัประเภทใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้น 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีเคยเสนอ 

รำยงำนไวเ้ดิม 
 จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 84,138,136.70  3,316,608.73  87,454,745.43 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 64,477,386.12  3,316,608.73  67,793,994.85 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ      
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
     รำยไดจ้ำกกำรขำย 313,643,122.98  3,189,349.74  316,832,472.72 
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 98,136,113.21  3,189,349.74  101,325,462.95 
งบกระแสเงินสด      
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
  สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
       ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (46,906,822.75)  (3,316,608.73)  (50,223,431.48) 
  หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
        เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 49,018,991.94  3,316,608.73  52,335,600.67 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิกจำร 
 ตำมท่ีเคยเสนอ 

รำยงำนไวเ้ดิม 
 จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 69,195,519.54  2,281,208.52  71,476,728.06 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 55,626,101.37  2,281,208.52  57,907,309.89 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ      
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
      รำยไดจ้ำกกำรขำย 271,094,496.28  2,165,575.38   273,260,071.66 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 76,357,416.44  2,165,575.38  78,522,991.82 
งบกระแสเงินสด      
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
  สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
        ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (35,006,189.42)  (2,281,208.52)  (37,287,397.94) 
  หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
         เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 43,639,999.09  2,281,208.52  45,921,207.61 

 
33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี 2562 หลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.185 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 38.11 
ลำ้นบำท และจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท โดยบริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิไดรั้บปันผลตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 และก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลภำยใน 30 วนั นบัจำกมีมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

 
34. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2563 
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