
 
บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

 
         (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2563 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 319,418,040.96  342,647,121.71  303,741,735.18    334,948,451.01  
เงินลงทุนชัว่คราว -               189,775.86         -                 189,775.86         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 263,951.95         1,956,070.35      20,261,889.88      21,491,937.64    
บริษทัอ่ืน 162,855,013.82  109,577,704.39  101,320,793.64    65,727,850.21    

163,118,965.77  111,533,774.74  121,582,683.52    87,219,787.85    
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 8 60,000.00           60,000.00           60,000.00            60,000.00           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -               -                14,200,000.00      11,800,000.00    
สินคา้คงเหลือ 7 53,519,288.05    50,259,446.68    34,299,674.33      23,994,052.70    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 309,052.05         -                309,052.05          -               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 393,877.55         363,527.81         255,258.23          258,687.76         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 536,819,224.38  505,053,646.80  474,448,403.31    458,470,755.18  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 1,208,363.34      1,312,014.00      800,000.00          907,856.00         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -               4,614,810.37      -                 4,839,729.18      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -               -                5,149,700.00       5,149,700.00      
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 8 65,000.00           115,000.00         65,000.00            115,000.00         
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 15,249,091.50    9,665,749.50      14,728,499.90      9,022,493.78      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12 3,191,635.59      -                3,022,279.88       -               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 2,849,545.62      1,277,634.67      2,803,263.50       1,209,200.67      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,485,098.94      3,259,860.53      2,555,390.15       2,129,203.27      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 524,043.40         578,976.16         450,043.40          538,976.16         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 26,572,778.39    20,824,045.23    29,574,176.83      23,912,159.06    
รวมสินทรัพย์ 563,392,002.77  525,877,692.03  504,022,580.14    482,382,914.24  

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
สินทรัพย์

หมายเหตุ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 23)

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 23)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 194,714.69         6,860,638.64      18,074.33            1,205,353.30      
บริษทัอ่ืน 55,986,717.04    33,713,384.42    35,310,284.45      21,410,829.17    

56,181,431.73    40,574,023.06    35,328,358.78      22,616,182.47    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 684,135.36         -                509,283.13          -               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 15 6,000,000.00      6,000,000.00      -                 -               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,800,000.00      3,200,000.00      -                 -               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,919,106.81      5,351,762.79      3,641,864.79       2,942,541.41      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,954,304.51      1,103,356.90      1,168,789.98       658,615.14         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 74,538,978.41    56,229,142.75    40,648,296.68      26,217,339.02    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 2,604,893.50      -                2,604,893.50       -               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 5,310,116.00      3,905,742.00      4,516,298.00       3,345,958.00      
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 7,915,009.50      3,905,742.00      7,121,191.50       3,345,958.00      

รวมหน้ีสิน 82,453,987.91    60,134,884.75    47,769,488.18      29,563,297.02    

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม
บาท

3

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 103,000,000.00  103,000,000.00  103,000,000.00    103,000,000.00  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 103,000,000.00  103,000,000.00  103,000,000.00    103,000,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 286,711,312.80  286,711,312.80  286,711,312.80    286,711,312.80  
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18,272,800.00    18,272,800.00    18,272,800.00      18,272,800.00    
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 3,703,227.92      3,703,227.92      -                 -               
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6,320,108.00      6,320,108.00      6,320,108.00       6,320,108.00      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,557,051.84 37,701,750.47 41,948,871.16 38,515,396.42 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 466,564,500.56  455,709,199.19  456,253,091.96    452,819,617.22  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,373,514.30    10,033,608.09    -                 -               
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 480,938,014.86  465,742,807.28  456,253,091.96    452,819,617.22  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 563,392,002.77  525,877,692.03  504,022,580.14    482,382,914.24  

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

4

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 18 108,967,699.81  91,941,854.27     75,484,415.83       61,561,051.82     
รายไดอ่ื้น 5, 9 1,610,354.02      632,923.92          2,490,554.56         1,187,272.17       

รวมรายได้ 110,578,053.83  92,574,778.19     77,974,970.39       62,748,323.99     
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 5, 18 43,503,252.32    37,882,321.43     28,607,936.42       25,706,169.50     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5        28,218,033.89    23,933,412.26     18,098,100.83       14,109,554.07     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5        13,428,561.34    11,329,491.54     11,483,266.05       10,073,842.19     

รวมค่าใชจ่้าย 85,149,847.55    73,145,225.23     58,189,303.30       49,889,565.76     
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25,428,206.28    19,429,552.96     19,785,667.09       12,858,758.23     
ตน้ทุนทางการเงิน 5        156,835.53         226,941.15          83,341.83              141,926.80          
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม 9        (56,625.38) (53,772.86) -                 -               
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,214,745.37    19,148,838.95     19,702,325.26       12,716,831.43     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19      4,804,430.91      4,196,719.76       3,640,394.88         2,666,046.82       
กาํไรสาํหรับงวด 20,410,314.46    14,952,119.19     16,061,930.38       10,050,784.61     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                -                 -                   -                 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 20,410,314.46 14,952,119.19 16,061,930.38 10,050,784.61 

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,457,062.12    13,566,600.55     16,061,930.38       10,050,784.61     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,953,252.34      1,385,518.64       -                   -                 

20,410,314.46    14,952,119.19     16,061,930.38       10,050,784.61     
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,457,062.12    13,566,600.55     16,061,930.38       10,050,784.61     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,953,252.34      1,385,518.64       -                   -                 

20,410,314.46    14,952,119.19     16,061,930.38       10,050,784.61     
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 20 0.09                    0.08                     0.08                       0.06                     

5
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 18 306,748,089.28   274,526,648.63  209,557,090.01     215,815,600.24   
รายไดอ่ื้น 5, 9 4,036,764.48       3,775,880.62     6,589,695.74         6,786,500.01       

รวมรายได้ 310,784,853.76   278,302,529.25  216,146,785.75     222,602,100.25   
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 5, 18 119,385,770.00   117,603,766.66  79,842,215.51       100,778,680.65   
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5       83,848,971.65     82,716,208.67    50,045,073.06       54,969,772.09     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5       39,127,796.87     35,205,306.40    33,838,933.07       30,528,089.85     

รวมค่าใชจ่้าย 242,362,538.52   235,525,281.73  163,726,221.64     186,276,542.59   
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 68,422,315.24     42,777,247.52    52,420,564.11       36,325,557.66     
ตน้ทุนทางการเงิน 5       599,313.43          452,587.13        257,724.60            198,704.98          
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม 9       (162,425.72) (174,070.31) -                -               
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 67,660,576.09     42,150,590.08    52,162,839.51       36,126,852.68     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19     13,907,603.25     9,170,722.05     10,528,816.28       7,272,451.34       
กาํไรสาํหรับงวด 53,752,972.84     32,979,868.03    41,634,023.23       28,854,401.34     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                 -               -                  -                 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 53,752,972.84 32,979,868.03 41,634,023.23 28,854,401.34 

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 49,252,319.08     30,771,893.70    41,634,023.23       28,854,401.34     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,500,653.76       2,207,974.33     -                  -                 

53,752,972.84     32,979,868.03    41,634,023.23       28,854,401.34     
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 49,252,319.08     30,771,893.70    41,634,023.23       28,854,401.34     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,500,653.76       2,207,974.33     -                  -                 

53,752,972.84     32,979,868.03    41,634,023.23       28,854,401.34     
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 20 0.24                     0.21                   0.20                      0.20                     

หมายเหตุ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการจ่าย ส่วนต่างจากการจดั รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ
ที่ออกและ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ โครงสร้างของกลุ่มบริษทั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น
ชาํระแลว้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 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
เพิ่มหุ้นสามญั 15,000,000.00        -                     -                             -                                  -                -                    15,000,000.00          -                    15,000,000.00         
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย -                    -                     -                             -                                  670,000.00       (670,000.00) -                     -                    -                       
จ่ายเงินปันผล -                    -                     -                             -                                  -                (11,570,000.00) (11,570,000.00) -                    (11,570,000.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                     -                             -                                  -              30,771,893.70 30,771,893.70 2,207,974.33 32,979,868.03
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 80,000,000.00 -                     18,272,800.00 3,703,227.92 4,270,000.00 28,502,652.61 134,748,680.53 8,650,892.91 143,399,573.44

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 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
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                  -                   -                           -                                -              (287,017.33) (287,017.33) (160,747.55) (447,764.88)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุงแลว้ 103,000,000.00 286,711,312.80 18,272,800.00 3,703,227.92 6,320,108.00 37,414,733.14 455,422,181.86 9,872,860.54 465,295,042.40
จ่ายเงินปันผล -                    -                     -                             -                                  -                (38,110,000.38) (38,110,000.38) -                    (38,110,000.38)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                     -                             -                                  -                49,252,319.08      49,252,319.08          4,500,653.76        53,752,972.84         
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 103,000,000.00 286,711,312.80     18,272,800.00 3,703,227.92 6,320,108.00 48,557,051.84 466,564,500.56 14,373,514.30 480,938,014.86

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

7

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ส่วนเกินทุนจากการจ่าย รวม
และชาํระแลว้ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนสาํรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 65,000,000.00            -                               18,272,800.00                    3,600,000.00 13,169,281.45 100,042,081.45 
เพิ่มหุ้นสามญั 15,000,000.00            -                               -                               -                             -                         15,000,000.00 

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย -                       -                               -                               670,000.00                       (670,000.00) -                       
จ่ายเงินปันผล -                       -                               -                               -                             (11,570,000.00) (11,570,000.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                               -                               -                             28,854,401.34 28,854,401.34 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 80,000,000.00            -                               18,272,800.00                    4,270,000.00 29,783,682.79 132,326,482.79 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 103,000,000.00 286,711,312.80 18,272,800.00 6,320,108.00 38,515,396.42 452,819,617.22

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                       -                               -                               -                             (90,548.11) (90,548.11)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุงแลว้ 103,000,000.00 286,711,312.80 18,272,800.00 6,320,108.00 38,424,848.31 452,729,069.11
จ่ายเงินปันผล -                       -                               -                               -                             (38,110,000.38) (38,110,000.38)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                               -                               -                             41,634,023.23 41,634,023.23
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 103,000,000.00          286,711,312.80                  18,272,800.00                    6,320,108.00 41,948,871.16 456,253,091.96 

8

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 53,752,972.84 32,979,868.03 41,634,023.23 28,854,401.34 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 107,434.51 (63,839.19) 118,429.87 (283,107.50)
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 971,901.70 (1,203,133.52) 154,549.06 (607,163.64)
ประมาณการรับคืนสินคา้ 489,925.09 1,306,283.36 435,683.59 1,136,788.71 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 448.98                97.31                  1.00                     259.03                
ค่าเส่ือมราคา 1,884,599.87 1,260,896.29 1,503,897.24 1,130,710.34 
ค่าตดัจาํหน่าย 389,459.05 258,593.68 367,307.17 239,944.19 
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 66,925.02 8,204.51 66,925.02 8,204.51 
ดอกเบ้ียรับ (803,490.42) (155,565.51) (1,209,837.51) (150,203.48)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,401,094.00 632,917.00 1,175,622.00 470,359.00 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 599,313.43 452,587.13 257,724.60 198,704.98 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,797,615.35) -                  (1,410,270.82) -                  
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม 162,425.72 174,070.31 -                   -                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,907,603.25 9,170,722.05 10,528,816.28 7,272,451.34 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 71,132,997.69 44,821,701.45 53,622,870.73 38,271,348.82 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (39,402,078.55) (18,223,291.08) (21,780,907.66) (15,629,696.28)
สินคา้คงเหลือ (4,231,743.07) (6,350,077.44) (10,460,170.69) 6,619,899.15 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (29,238.92) (2,238,047.09) 3,429.53 (1,856,063.53)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 54,932.76 (173,150.68) 88,932.76 (173,150.68)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,494,644.89 (20,197,973.15) 12,552,979.82 (30,280,687.58)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 314,172.52 (713,708.62) 27,641.25 (741,446.95)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 43,333,687.32 (3,074,546.61) 34,054,775.74 (3,789,797.05)
รับดอกเบ้ียรับ 72,944.83 5,869.76 67,717.77 3,653.65 
จ่ายภาษีเงินได้ (14,454,667.24) (11,039,399.03) (10,233,042.75) (9,582,039.23)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 28,951,964.91 (14,108,075.88) 23,889,450.76 (13,368,182.63)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

9
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                 (9,836.27) -                   (9,836.27)
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (119,276.19) -                  (119,276.19) -                  
เงินฝากติดภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 103,650.66 (4,158.00) 107,856.00 -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                 -                  (2,400,000.00) (4,400,000.00)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,250,000.00 -                  6,250,000.00 -     
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการซ้ือกิจการ (12,838,000.00) -                  (12,838,000.00) -                  
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 50,000.00 115,000.00 50,000.00 115,000.00 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (6,870,060.59) (587,466.50) (6,763,994.23) (103,558.50)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                 3,177.56 -                   186.92 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,961,370.00) (1,560,240.00) (1,961,370.00) (1,471,460.00)
รับดอกเบ้ียรับ 718,292.50 34,765.21 1,166,516.72 41,962.47 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (14,666,763.62) (2,008,758.00) (16,508,267.70) (5,827,705.38)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                 6,000,000.00 -                   -                  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,600,000.00 11,600,000.00 -                   10,000,000.00 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 (11,000,000.00) -                   (1,000,000.00)

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (500,936.99) -                  (354,013.38) -                  
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                 15,000,000.00 -                   15,000,000.00 
จ่ายเงินปันผล (38,017,728.91) (11,570,000.00) (38,017,728.91) (11,570,000.00)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (595,616.14) (345,342.21) (216,156.60) (177,670.98)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (37,514,282.04) 9,684,657.79 (38,587,898.89) 12,252,329.02 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (23,229,080.75) (6,432,176.09) (31,206,715.83) (6,943,558.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 342,647,121.71 32,449,857.24 334,948,451.01 22,340,007.94 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 319,418,040.96 26,017,681.15 303,741,735.18 15,396,448.95 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย
10

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 
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) เลขที่ 160/74-75 อำคำรไอทีเอฟ - สีลมพำเลส ชั้น 10 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 21.3) 
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2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืน
ในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

  
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                  ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 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 
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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” 

 
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั   

ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำใช ้
โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วันท่ี  1 มกรำคม 2563 (Modified 
Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมจำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นคร้ังแรก ได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 4 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
มำใชโ้ดยบริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี  
มำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  บริษทัและ
บริษัทย่อยเลือกปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีกับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำ             
จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยกำรรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดว้ย
มูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้ป็นรำยสัญญำใน
จ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงดว้ยจ ำนวนในกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำ
หรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู ่ในหมำยเหตุประกอบ           
งบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 4 
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3.  นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบัท่ีใชใ้น

กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และกลุ่มมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สญัญำเช่ำ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

 
3.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บ
ช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำ
ควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตใน
อดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจ 
มหภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP) อัตรำกำรว่ำงงำน และดัชนีรำคำผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของ
ประเทศท่ีขำยสินคำ้และบริกำรให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุด และปรับอตัรำกำรสูญเสียในอดีต
ตำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่ำน้ี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนภำยใตค่้ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 
3.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีให้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับนิยำม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำและกำรตดั
รำยกำร รวมถึงหลกักำรบญัชีของอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีดงัน้ี  

(1) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุนมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดั
ประเภทดังกล่ำวจะข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรจัดกำร
สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสด   ตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 
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   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
   ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน  
(2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำร
ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำม
เส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมี
ขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึง
บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนตลอดอำย ุ

3.3 สญัญำเช่ำ 
ณ วัน เร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ

ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำ
นั้นเป็นกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหัก    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำม 
สัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำร  
วดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ี
สญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำใน    
กำรร้ือและขนยำ้ยสินทรัพย์อ้ำงอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้ งของสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะ
สินทรัพยอ์ำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสญัญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี

สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลโดยคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืม   
ส่วนเพิ่ม หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำย
ช ำระแล้ว นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญำเช่ำใหม่ 
 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่
มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
4. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ

ถือปฏิบติั  
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำร
บญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ขำ้งตน้มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
   เงินลงทุนชัว่ครำว 189,775.86  (189,775.86)  -  - 
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  111,533,774.74  (559,706.10)  -  110,974,068.64 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  189,775.86  -  189,775.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน              
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  3,789,965.85  3,789,965.85 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  3,259,860.53       111,941.22   -        3,371,801.75  
หน้ีสินหมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
  ภำยในหน่ึงปี  -  -  675,285.21  675,285.21 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -  3,114,680.64  3,114,680.64 
ส่วนของผูถื้อหุน้        
 ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 37,701,750.47  (287,017.33)  -  37,414,733.14 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 10,033,608.09  (160,747.55)  -  9,872,860.54 
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 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 

 ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

   เงินลงทุนชัว่ครำว 189,775.86  (189,775.86)  -  - 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  87,219,787.85  (113,185.14)  -  87,106,602.71 

   สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  189,775.86  -  189,775.86 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -    3,468,190.01     3,468,190.01  

 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     2,129,203.27   22,637.03  -  2,151,840.30 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ        

  ภำยในหน่ึงปี  -  -  477,225.68  477,225.68 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -  2,990,964.33  2,990,964.33 

ส่วนของผูถื้อหุน้        

 ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 38,515,396.42  (90,548.11)  -  38,424,848.31 

 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 37,701,750.47  38,515,396.42 
กำรเพิ่มข้ึนจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (447,764.88)  (90,548.11) 

ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกผลกระทบจำกกำรน ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั 

 
37,253,985.59 

  
38,424,848.31 

 
การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุน
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 5,253,153.45  4,878,500.03 
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 559,706.10  113,185.14 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 5,812,859.55  4,991,685.17 

 
4.2 สญัญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี                
1 มกรำคม 2563 และส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ย
รับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,649,960.66  7,546,960.66 
หกั   สัญญำเช่ำระยะส้ันท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรง (60,000.00)  - 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 2,676,631.00  2,676,631.00 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (6,486,326.26)  (5,788,936.26) 
 4,780,265.40  4,434,655.40 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (990,299.55)  (966,465.39) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    
 ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  3,789,965.85  3,468,190.01 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,789,965.85  3,468,190.01 

    
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 675,285.21  477,225.68 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 3,114,680.64  2,990,964.33 

 3,789,965.85  3,468,190.01 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  3,468,190.01   3,468,190.01  
ยำนพำหนะ  321,775.84   - 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 3,789,965.85  3,468,190.01  

 
5. รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รำยช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์

บริษทัยอ่ย   
 บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมกำรร่วมกนั 
 บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทัร่วม   
 บริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมกำรร่วมกนั 

(จนถึงวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั 

 
มีกรรมกำรอิสระเป็นกรรมกำรของบริษทัท่ีถือหุน้รำยใหญ่ของ
บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั 

 บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จ ำกดั 
 

มีกรรมกำรอิสระของบริษทัเป็นกรรมกำร 
(ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 กรรมกำรรำยดงักล่ำวไดล้ำออกจำก
กำรเป็นกรรมกำรของบริษทั) 

 บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จ ำกดั  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั        

(เดิมช่ือ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั) 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์ 
      เนชัน่แนล จ ำกดั 

 
มีผูถื้อหุน้รำยเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  มีผูถื้อหุน้รำยเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ผูบ้ริหำรส ำคญั  บุคคลท่ีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน 
 ผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รำยกำรธุรกิจ  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

-  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ดอกเบ้ียรับ  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  รำยไดอ้ื่น  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  ค่ำซ้ือสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ค่ำเช่ำ  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  ดอกเบ้ียจ่ำย  อตัรำท่ีตกลงกนั 
-  ค่ำซ้ือสินทรัพย ์  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
- ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ 
- เงินปันผลจ่ำย  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 

  ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

สินทรัพย ์        
    ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
  บริษทัยอ่ย        
  บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  19,579,195.19   21,167,648.56 
  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั -  -  682,694.69  324,289.08 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  -  1,815,886.00  -  - 
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 263,951.95  140,184.35  -  - 

 263,951.95  1,956,070.35  20,261,889.88  21,491,937.64 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
  บริษทัยอ่ย        
       บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -   7,000,000.00   7,000,000.00 
  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  -  -   7,200,000.00   4,800,000.00 

 -  -  14,200,000.00  11,800,000.00 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 
(ส ำหรับเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2563 

(ส ำหรับเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

ณ วนัตน้งวด -  -  11,800,000.00  2,400,000.00 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด -         -  2,400,000.00  9,400,000.00 
ลดลงระหวำ่งงวด -  -  -  - 

ณ วนัส้ินงวด -  -  14,200,000.00  11,800,000.00 

 
เงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กู ้ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม และ

ภำยใน 1 ปี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

หน้ีสิน        

    เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

  บริษทัยอ่ย        

  บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั -  -  18,074.33  - 

  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์  

   เนชัน่แนล จ ำกดั -  3,762,213.60  -  - 

  บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั   108,262.30   153,983.57  -  - 

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

         กรรมกำร  86,452.39   2,944,441.47  -  1,205,353.30 

 194,714.69  6,860,638.64  18,074.33  1,205,353.30 

 เงินกูย้มืระยะสั้น        

  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  4,800,000.00  3,200,000.00  -  - 

 4,800,000.00  3,200,000.00  -  - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2563 

(ส ำหรับเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2563 

(ส ำหรับเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

ณ วนัตน้งวด 3,200,000.00  11,600,000.00  -  - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 1,600,000.00  11,600,000.00  -  10,000,000.00 
ลดลงระหวำ่งงวด -  (20,000,000.00)  -  (10,000,000.00) 

ณ วนัส้ินงวด 4,800,000.00  3,200,000.00  -  - 
 
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินครบก ำหนดช ำระ

เม่ือทวงถำมและภำยใน 1 ปี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
   รำยกำรระหว่ำงงวดท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน  
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 

ซ้ือสินทรัพย ์        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์        
   เนชัน่แนล จ ำกดั -  483,908.00  -  483,908.00 

ขำยสินคำ้        
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,084,742.09  1,351,789.36  3,967,948.85  4,279,010.70 

รำยไดอ่ื้น        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั -  679,063.69  62,907.33  679,063.69 

ซ้ือสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล        
  จ ำกดั 4,210,020.00  3,217,300.80  13,286,040.00  9,104,461.60 
    บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั -  -  -  300,000.00 
 บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั -  3,157,496.04  -  5,380,266.60 

 4,210,020.00  6,374,796.84  13,286,040.00  14,784,728.20 
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 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน  
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จ ำกดั -  200,000.00  -  800,000.00 

ค่ำเช่ำ        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  กรรมกำร -  -  -  80,000.00 

ดอกเบ้ียจ่ำย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 48,262.30  23,145.21  136,568.31  54,882.19 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมกำร -  91,726.03  -  150,684.94 

 48,262.30  114,871.24  136,568.31  205,567.13 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,457,950.00  3,702,300.00  12,661,550.00  11,815,909.00 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 252,147.00  80,573.00  756,442.00  241,717.00 

 4,710,097.00  3,782,873.00  13,417,992.00  12,057,626.00 
 

 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน  
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 

ขำยสินคำ้        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั 18,236,889.54  8,039,683.80  50,420,417.44  47,018,703.17 

รำยไดอ่ื้น        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั 1,125,382.52  1,070,164.38  3,380,517.50  3,268,649.32 
    บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั 204,018.44  165,290.74   599,727.46   476,146.20 

 1,329,400.96  1,235,455.12  3,980,244.96  3,744,795.52 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน  
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ซ้ือสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จ ำกดั -  -  -  300,000.00 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จ ำกดั -  100,000.00  -  400,000.00 

ดอกเบ้ียจ่ำย        
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    กรรมกำร -  91,726.03  -  111,452.06 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,457,950.00  3,702,300.00  12,661,550.00  11,290,909.00 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 252,147.00  80,573.00  756,442.00  241,717.00 
 4,710,097.00  3,782,873.00  13,417,992.00  11,532,626.00 

 
6. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 6.1)        
 - ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย -  -        18,385,312.67   19,999,874.59 
 - ลูกหน้ีรำยยอ่ยท่ีขำยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำย* 116,087,779.58  90,764,531.79        74,476,512.40   60,202,590.02 
 - ลูกหน้ีรำยยอ่ยอ่ืนๆ 11,010,207.40  4,568,982.32          4,605,880.03   4,356,915.03 

 127,097,986.98  95,333,514.11        97,467,705.10   84,559,379.64 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมำยเหตุขอ้ 6.2) 41,941,272.85  21,453,414.08        29,225,093.46   7,538,908.24 
หกั : ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกลูกหน้ีกำรคำ้ (5,920,294.06)  (5,253,153.45)       (5,110,115.04)   (4,878,500.03) 

สุทธิ 163,118,965.77  111,533,774.74      121,582,683.52   87,219,787.85 

* ลูกหน้ีรำยยอ่ยท่ีขำยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่ำบริกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ำยให้แก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้รำยยอ่ยผ่ำนผูจ้ดั
จ ำหน่ำย 
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 6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
  ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 103,587,758.04  81,936,949.56  72,851,664.65  60,815,963.17 

เกินก ำหนดช ำระ        

 1 วนั ถึง 30 วนั 6,077,343.51  4,886,805.50  4,434,521.79  7,242,845.05 

 31 วนั ถึง 60 วนั 8,607,253.50  1,124,891.44  13,262,866.88  9,555,447.13 

 61 วนั ถึง 90 วนั 2,695,493.79  1,154,462.93  2,050,276.75  1,513,524.09 

 91 วนั ถึง 180 วนั 289,112.68  659,996.08  -  563,225.17 

     180 วนัข้ึนไป 5,841,025.46  5,570,408.60   4,868,375.03   4,868,375.03 

 รวม  127,097,986.98   95,333,514.11   97,467,705.10   84,559,379.64 

  
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 
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 6.2 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
  ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ -  -   1,733,801.25   1,311,285.00 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 10,122,855.73  5,660,947.92   8,633,378.05   4,794,066.30 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 5,321,350.30  1,169,243.70   5,321,350.30   1,169,243.70 
เงินทดรองจ่ำย 40,000.00  132,887.96   10,000.00   55,000.00 
ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 12,729,658.25 * 12,590,746.06 * -  - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพือ่ซ้ือกิจกำร 12,838,000.00 ** -   12,838,000.00  ** - 
อ่ืน ๆ 889,408.57  1,899,588.44  688,563.86  209,313.24 

 รวม 41,941,272.85  21,453,414.08  29,225,093.46  7,538,908.24 

 
* ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจ ำหน่ำย เป็นลูกหน้ีจำกกำรท่ีผูจ้ดัจ ำหน่ำยเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้แลว้ แต่

ยงัไม่ไดน้ ำส่งเงินใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำย จะมีกำรน ำส่งเงินท่ีรับช ำระมำแลว้ใหแ้ก่บริษทั
ยอ่ยภำยในเครดิตเทอมท่ีบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยตำมท่ีก ำหนดในสญัญำผูจ้ดัจ ำหน่ำย  

** เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพื่อซ้ือกิจกำร เป็นเงินมดัจ ำจ่ำยให้กบั ผูถื้อหุ้นของ บริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูข้ำยกิจกำร เพื่อเป็นหลกัประกนั ตำมบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือกิจกำร ลงวนัท่ี  30 เมษำยน 
2563  จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยให้กบัท่ีปรึกษำทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรซ้ือธุรกิจ 
จ ำนวน 2.84 ลำ้นบำท 

 
7. สินคำ้คงเหลือ  
 สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 52,153,141.78  52,318,597.91   31,765,951.25   25,702,979.76 
สินคำ้ระหวำ่งทำง  4,537,000.31   139,801.11   4,537,000.31   139,801.11 
หกั : ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (3,170,854.04)   (2,198,952.34)  (2,003,277.23)   (1,848,728.17) 

สุทธิ  53,519,288.05   50,259,446.68  34,299,674.33  23,994,052.70 
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8.  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน 
  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน  125,000.00   175,000.00 
หกั: ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (60,000.00)  (60,000.00) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน - สุทธิ  65,000.00   115,000.00 

 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่พนักงำน เป็นกำรให้กูย้ืมในวงเงินรวม 300,000.00 บำท มีกำรจดัท ำสัญญำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 5,000.00 บำท โดยช ำระในวนัท่ีพนกังำน
รับเงินค่ำจำ้งจำกบริษทั คิดดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 

9.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ประกอบดว้ย 

   พนับำท 

   สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   (อตัรำร้อยละ)    วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

 
 

ช่ือบริษทั 

  
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 

2562 
บริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั   บริกำรเก็บรักษำสเตม็เซลล ์  -  25.00  -  25,000  -  4,615  -  6,250 
หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน          -  -  -  (1,410) 

            -  4,615  -  4,840 
  
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียมีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 4,509,010.03  4,719,431.73  4,614,810.37  4,839,729.18 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (56,625.38)  (53,772.86)  (162,425.72)  (174,070.31) 
จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,452,384.65)  -  (4,452,384.65)  - 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัปลำยงวด -  4,665,658.87  -  4,665,658.87 

ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรมีมติ
อนุมติัใหบ้ริษทัขำยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทั อินเตอร์สเตม็มำ จ ำกดั ทั้งหมดในรำคำตำมมูลค่ำเป็น
จ ำนวนเงิน 6.25 ล้ำนบำท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษทั อินเตอร์สเต็มมำ จ ำกัด ต่อมำในวนัท่ี 
25 กนัยำยน 2563 บริษทัไดข้ำยเงินลงทุนดงักล่ำว โดยเงินลงทุนมีมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียใน
งบกำรเงินรวมและตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 4.45 ลำ้นบำท และ 4.84 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยมีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1.80 ลำ้นบำท และ 1.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 

   พนับำท 

  สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (อตัรำร้อยละ)    วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

 

 

ช่ือบริษทั 

  

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 

 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 

 2562 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน  

2563 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม  

2562 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 

 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม  

2562 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน  

2563 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 

2562 

 บริษทั อินเตอร์ เวทตำ้ จ ำกดั  จ ำหน่ำยอำหำร และผลิตภณัฑเ์สริม                  

  อำหำรส ำหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์  55  55  5,000  5,000  21,439  15,480    2,750 ¤    2,750 

 บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินำ จ ำกดั  จ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์  60  60  4,000  4,000  (4,750)  (3,946)    2,400    2,400 

            16,689  11,534    5,150    5,150 

 
11. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

 บำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 14,014,168.56  13,013,976.95 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 6,870,060.59  6,763,994.23 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (56,214.12)  (14,009.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 20,828,015.03  19,763,961.83 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (4,348,419.06)  (3,991,483.17) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,286,269.61)  (1,057,987.11) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 55,765.14  14,008.35 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (5,578,923.53)  (5,035,461.93) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 9,665,749.50  9,022,493.78 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 15,249,091.50  14,728,499.90 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 1.47 ลำ้นบำท และ 1.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะ
บริษทัเป็นจ ำนวน 1.43 ลำ้นบำท และ0.96 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
12. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 มีดงัน้ี 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  - 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,789,965.85  3,468,190.01 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (598,330.26)  (445,910.13) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 3,191,635.59  3,022,279.88 

 
13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
มีดงัน้ี 

 บำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,854,465.00  1,612,460.00 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มระหวำ่งงวด 1,961,370.00  1,961,370.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 3,815,835.00  3,573,830.00 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (576,830.33)  (403,259.33) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (389,459.05)  (367,307.17) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (966,289.38)  (770,566.50) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,277,634.67  1,209,200.67 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 2,849,545.62  2,803,263.50 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
ตดัจ ำหน่ำยรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนจ ำนวนรวมเป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท และ 0.15 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัเป็นจ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท และ 0.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

14. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

(จดัประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 23) 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

(จดัประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 23) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   23,140,078.07   17,144,118.64   19,016,646.07   9,421,604.54 

ตัว๋เงินจ่ำย  25,000.00   25,150.00   15,000.00   - 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  33,016,353.66   23,404,754.42   16,296,712.71   13,194,577.93 

 รวม  56,181,431.73   40,574,023.06   35,328,358.78   22,616,182.47 

   
  เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
   เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

(จดัประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 23) 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

(จดัประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 23) 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 9,556,111.38  7,686,455.02   5,257,475.23   3,697,395.68 

เจำ้หน้ีผูจ้ดัจ ำหน่ำย 19,646,873.55  12,029,668.53   7,864,925.80   6,532,132.23 

อ่ืน ๆ 3,813,368.73  3,688,630.87   3,174,311.68   2,965,050.02 

 รวม  33,016,353.66   23,404,754.42   16,296,712.71   13,194,577.93 

 
15.   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 

  บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม 
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี ไม่มีกำรค ้ำประกนั 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

32 
 

16.  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
 16 มำถือปฏิบติั 

 
3,789,965.85 

 
 

3,468,190.01 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,789,965.85  3,468,190.01 
เงินจ่ำยช ำระ (500,936.99)  (354,013.38) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 3,289,028.86  3,114,176.63 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (684,135.36)  (509,283.13) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 2,604,893.50  2,604,893.50 

 
 ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัสัญญำเช่ำที่รับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด

สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวด
สำมเดือน 

 ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน 

 ส ำหรับงวด
สำมเดือน 

 
ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 199,443.42  598,330.26  148,636.71  445,910.13 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 74,016.18  232,942.99  69,485.82  216,156.60 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 40,000.00  160,000.00  -  - 

  รวม 313,459.60  991,273.25  218,122.53  662,066.73 

 
17. กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

 ตำมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ำยเงินปันผล
จำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 หลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.185 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 38.11 ลำ้นบำท และจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท โดยบริษทัก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 9 เมษำยน 2563 
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยใน 30 วนั นบัจำกมีมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2563 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
   บริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนตำมชนิดของผลิตภณัฑ ์

โดยมีเขตภูมิศำสตร์หลกัตั้งอยูใ่นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทส่วนงำน  ลกัษณะของผลิตภณัฑต์ำมส่วนงำน 

-  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับมนุษย ์ 
   (Human Healthcare) 

 ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภำพ ชะลอวยั และควำมงำม ของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ 
เวชภณัฑ์ โภชนบ ำบดั เวชส ำอำง  ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร ผลิตภณัฑ์
โปรไบโอติกและ พรีไบโอติก  (Probiotic & Prebiotic) ผลิตภัณฑ์
อำหำรสุขภำพ  ผลิตภัณฑ์อำหำรทั่วไป และอุปกรณ์เคร่ืองมือทำง
กำรแพทย ์เป็นตน้ 

-  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับสตัว ์
   (Animal Healthcare) 

 ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภำพของสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์อนัไดแ้ก่ เวชภณัฑ์
โภชนบ ำบัด วคัซีน ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร ผลิตภณัฑ์โปรไบโอติก
และพ รีไบโอติก  (Probiotic & Prebiotic) ผ ลิตภัณฑ์ อำห ำรสั ตว์
สุขภำพ ผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวเ์กรดพรีเม่ียม ผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวสู์ตร
ทัว่ไป และอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรดูแลสัตว์
เล้ียงและปศุสตัว ์เป็นตน้ 

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

รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับมนุษย ์  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับสัตว ์  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย           58,729  55,013  50,239  36,929  108,968  91,942 
ตน้ทุนขำย               (13,051)  (19,123)  (30,452)  (18,759)  (43,503)  (37,882) 

ก ำไรขั้นตน้ 45,678  35,890  19,787  18,170  65,465  54,060 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (28,218)  (23,933) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (13,429)  (11,330) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน         23,818  18,797 
รำยไดอ่ื้น         1,610  633 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (157)  (227) 
ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วม      (57)  (54) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (4,804)  (4,197) 

ก ำไรส ำหรับงวด         20,410  14,952 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับมนุษย ์  ผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับสัตว ์  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย           168,622  172,128  138,126  102,399  306,748  274,527 

ตน้ทุนขำย               (42,533)  (66,029)  (76,853)  (51,574)  (119,386)  (117,603) 

ก ำไรขั้นตน้ 126,089  106,099  61,273  50,825  187,362  156,924 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (83,849)  (82,716) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (39,128)  (35,206) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน         64,385  39,002 

รำยไดอ่ื้น         4,037  3,776 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (599)  (453) 

ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วม      (162)  (174) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (13,908)  (9,171) 

ก ำไรส ำหรับงวด         53,753  32,980 

 
19. ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
  ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 และ2562 ประกอบดว้ย  
 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยุใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 5,033,684.63  3,796,207.10  14,020,900.44  9,863,288.86 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (229,253.72)  400,512.66  (113,297.19)  (692,566.81) 

  รวม 4,804,430.91  4,196,719.76  13,907,603.25  9,170,722.05 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยุใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด  3,805,605.84   2,745,277.67  10,932,366.13   7,420,033.45 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (165,210.96)   (79,230.85)  (403,549.85)   (147,582.11) 
  รวม 3,640,394.88  2,666,046.82  10,528,816.28  7,272,451.34 

 
20. ก ำไรต่อหุน้ 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่
ส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกและเรียก
ช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บำท) 18,457,062.12  13,566,600.55  49,252,319.08  30,771,893.70 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (หุน้) 206,000,000  160,000,000  206,000,000  145,274,725 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.09  0.08  0.24  0.21 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บำท) 16,061,930.38  10,050,784.61  41,634,023.23  28,854,401.34 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (หุน้) 206,000,000  160,000,000  206,000,000  145,274,725 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.08  0.06  0.20  0.20 
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21. ภำระผกูพนั 
 21.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำและบริกำร 
   ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพัน

เก่ียวกบัสญัญำเช่ำและบริกำรท่ีส ำคญั ซ่ึงมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ
และบริกำรดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
ภำยใน 1 ปี 2,855,079.78  6,098,013.06  2,050,199.78  5,114,013.06 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 683,865.00  2,551,947.60  683,865.00  2,432,947.60 

  รวม 3,538,944.78  8,649,960.66  2,734,064.78  7,546,960.66 
 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ี

เก่ียวขอ้งจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
บริษทัและบริษัทย่อยได้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลขอ้ 4 

 
 21.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้และบริกำร 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้และบริกำร

เป็นจ ำนวน 55.28 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัเป็นจ ำนวน 42.50 ลำ้นบำท) 
 
 21.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรกระจำยสินคำ้ 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำผูจ้ดัจ ำหน่ำยกบับริษทั

แห่งหน่ึงในประเทศ ซ่ึงสัญญำผูจ้ดัจ ำหน่ำยดังกล่ำวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยำยน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี         
31 สิงหำคม 2566 โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้
ใหก้บับริษทัดงักล่ำวในอตัรำร้อยละของยอดขำยตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ  

   เม่ือวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2563 มีกำรแกไ้ขขยำยอำยสุญัญำ เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 2569 
 

21.4  ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือกิจกำรกบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกดั เพื่อซ้ือขำยหุน้ของบริษทัดงักล่ำวในรำคำซ้ือขำยท่ีไดต้กลงกนัแลว้เท่ำกบั 295 ลำ้นบำท 
พร้อมกนัน้ี บริษทัไดว้ำงเงินมดัจ ำเป็นจ ำนวน 10 ลำ้นบำท  (หมำยเหตุ 6.2) ให้กบัผูข้ำย ณ วนัท่ีท ำบนัทึก
ข้อตกลง (ดูค ำอธิบำยเพิ่มเติม หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำ
รำยงำน) 
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22. หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัจำกกำรให้

ธนำคำรแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับสัญญำขำยสินคำ้และอ่ืนๆ เป็นจ ำนวน 0.60 ลำ้นบำท และ 
0.71 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัเป็นจ ำนวน 0.40 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั ค ้ำประกนัโดยเงิน
ฝำกประจ ำของธนำคำรดงักล่ำวในวงเงิน 1.21 ลำ้นบำท และ 1.31 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัเป็นจ ำนวน 0.80 
ลำ้นบำท และ 0.91 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

 
23.  กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบกำรเงิน 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ไดมี้กำรจดัประเภทใหม่
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผู ้
ถือหุน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีเคยเสนอ 

รำยงำนไวเ้ดิม 
 จดัประเภท 

เพิ่ม (ลด) 
 จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562      
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 38,254,157.90  2,319,865.16  40,574,023.06 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,423,222.06  (2,319,865.16)  1,103,356.90 

 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมท่ีเคยเสนอ 

รำยงำนไวเ้ดิม 
 จดัประเภท 

เพิ่ม (ลด) 
 จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562      
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,684,151.50  1,932,030.97     22,616,182.47  
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,590,646.11  (1,932,030.97)  658,615.14 

 
24.   กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้ง
ข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย กำรรับรู้และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหน้ำของ
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สถำนกำรณ์ดงักล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  

 
25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลำคม 2563 บริษทัไดส่้งจดหมำยแจง้และส่งค ำบอกกล่ำวใหแ้ก่บริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ 
จ ำกดั ให้ด ำเนินกำรแกไ้ขและปฏิบตัิตำมค ำรับรองที่ไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทัตำมบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือกิจกำร 
(หมำยเหตุ 21.4) ซ่ึงบริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกดั ตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำ 30 วนั นบัจำก
วนัที่ไดร้ับค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั คือภำยในวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงหำก
บริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกดั ไม่ไดด้ ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ทำงบริษทัจะขอปฏิเสธ
กำรซ้ือหุน้และบริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกดั ตอ้งคืนเงินมดัจ ำใหบ้ริษทัทั้งจ ำนวน  

 
26. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 
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