
 

 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 

อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้   

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 วา่เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม ปัจจุบนั บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการ

ดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยการ

วดัมูลค่าน้ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการจดัทาํและส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ และในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัฯจะทาํการปรับปรุงยอ้นหลงั

ประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ เม่ือไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพือ่รายงานในงบการเงิน ทั้งน้ี 

ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 



2 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและงบแสดงฐานะการเงิน                

เฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 

2564 และใหข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัการดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสิน

ท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั ซ่ึงยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั 

อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและ                      

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้

เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์าํรง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 สิงหาคม 2564 

 



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,856            152,328          32,560            96,779            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 262,817          159,804          189,518          116,793          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   รับชาํระภายในหน่ึงปี 60                   60                   60                   60                   
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 2 -                     -                     65,200            39,200            
สินคา้คงเหลือ 4 141,231          102,805          53,070            49,873            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 770                 765                 314                 309                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุปัน 658                 237                 -                     -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,024              606                 516                 441                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 488,416          416,605          341,238          303,455          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 18.5 7,955              7,955              800                 800                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     308,715          308,715          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 10,110            -                     10,200            -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30                   50                   30                   50                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 263,354          233,518          20,545            18,758            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,593              2,992              2,576              2,874              
ค่าความนิยม 5 56,286            56,286            -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 26,466            27,022            2,146              2,614              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,738              3,979              2,611              2,211              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,762            1,541              17,639            1,452              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 391,294          333,343          365,262          337,474          
รวมสินทรัพย์ 879,710          749,948          706,500          640,929          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 9 25,000            -                     -                     -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 181,992          123,010          58,636            54,071            
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 11 6,000              6,000              -                     -                     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 4,800              4,800              -                     -                     
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 15,535            15,529            15,535            15,529            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 561                 644                 544                 521                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,821            8,397              16,553            5,757              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,553              1,965              2,241              988                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 255,262          160,345          93,509            76,866            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 83,139            90,907            83,139            90,907            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 2,193              2,471              2,193              2,471              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10,049            8,545              5,882              4,922              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 478                 -                     -                     -                     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 95,859            101,923          91,214            98,300            
รวมหน้ีสิน 351,121          262,268          184,723          175,166          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 288,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
          (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 144,200          103,000          144,200          103,000          
    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 288,399,591 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
          (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 144,200          103,000          144,200          103,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 286,711          286,711          286,711          286,711          
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18,273            18,273            18,273            18,273            
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,703              3,703              -                     -                     
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,877              8,877              8,877              8,877              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 47,947            50,524            63,716            48,902            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 509,711          471,088          521,777          465,763          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,878            16,592            -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 528,589          487,680          521,777          465,763          
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 879,710          749,948          706,500          640,929          
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 198,297        100,653        140,446        70,581          
รายไดอ่ื้น 2,973            760               7,003            2,025            
รวมรายได้ 201,270        101,413        147,449        72,606          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 101,554        40,127          59,297          28,329          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 45,050          25,642          30,458          16,001          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20,018          11,830          13,596          10,572          
รวมค่าใช้จ่าย 166,622        77,599          103,351        54,902          
กําไรจากการดําเนินงาน 34,648          23,814          44,098          17,704          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    (53)                -                    -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (41)                -                    -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน (1,393)           (222)              (1,059)           (86)                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33,214          23,539          43,039          17,618          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (8,019)           (4,925)           (8,700)           (3,656)           
กําไรสําหรับงวด 25,195          18,614          34,339          13,962          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 25,195          18,614          34,339          13,962          

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 24,762          16,927          34,339          13,962          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 433               1,687            -                    -                    

25,195          18,614          34,339          13,962          
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 24,762          16,927          34,339          13,962          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 433               1,687            -                    -                    

25,195          18,614          34,339          13,962          
กําไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.09              0.06              0.12              0.05              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 288,400        288,400        288,400        288,400        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 374,801        197,780        251,029        134,073        
รายไดอ่ื้น 4,352            2,426            12,050          4,099            
รวมรายได้ 379,153        200,206        263,079        138,172        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 191,598        75,882          99,640          51,234          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 83,908          55,631          56,456          31,947          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,951          25,699          27,700          22,356          
รวมค่าใช้จ่าย 315,457        157,212        183,796        105,537        
กําไรจากการดําเนินงาน 63,696          42,994          79,283          32,635          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    (106)              -                    -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (90)                -                    -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน (2,616)           (442)              (2,137)           (174)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 60,990          42,446          77,146          32,461          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (15,261)         (9,103)           (16,312)         (6,889)           
กําไรสําหรับงวด 45,729          33,343          60,834          25,572          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 45,729          33,343          60,834          25,572          

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,443          30,795          60,834          25,572          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,286            2,548            -                    -                    

45,729          33,343          60,834          25,572          
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,443          30,795          60,834          25,572          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,286            2,548            -                    -                    

45,729          33,343          60,834          25,572          
กําไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.15              0.11              0.21              0.09              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 288,400        288,400        288,400        288,400        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ี

จากการจ่าย จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวม

ส่วนเกินมูลค่า โดยใชหุ้้น ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ - ผูถ้ือหุ้นของ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 103,000               286,711             18,273               3,703                 8,877                 50,524               471,088             16,592               487,680             
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        43,443               43,443               2,286                 45,729               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        43,443               43,443               2,286                 45,729               
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 14, 16) 41,200                 -                        -                        -                        -                        (41,200)             -                        -                        -                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                           -                        -                        -                        -                        (4,820)               (4,820)               -                        (4,820)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 144,200               286,711             18,273               3,703                 8,877                 47,947               509,711             18,878               528,589             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  103,000               286,711             18,273               3,703                 6,320                 37,415               455,422             9,873                 465,295             
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        30,795               30,795               2,548                 33,343               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        30,795               30,795               2,548                 33,343               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                           -                        -                        -                        -                        (38,110)             (38,110)             -                        (38,110)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 103,000               286,711             18,273               3,703                 6,320                 30,100               448,107             12,421               460,528             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน รวม

ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 103,000                  286,711                  18,273                    8,877                      48,902                    465,763                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              60,834                    60,834                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              60,834                    60,834                    
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 14, 16) 41,200                    -                              -                              -                              (41,200)                   -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              -                              -                              (4,820)                     (4,820)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 144,200                  286,711                  18,273                    8,877                      63,716                    521,777                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   103,000                  286,711                  18,273                    6,320                      38,425                    452,729                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              25,572                    25,572                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              25,572                    25,572                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              -                              -                              (38,110)                   (38,110)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 103,000                  286,711                  18,273                    6,320                      25,887                    440,191                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 60,990            42,446            77,146            32,461            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,424              1,547              1,915              1,184              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 996                 69                   82                   12                   
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (578)               621                 (70)                 129                 
   ประมาณการรับคืนสินคา้ 987                 184                 845                 175                 
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,570              1                     1,217              -                     
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     -                     -                     331                 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     106                 -                     -                     
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 90                   -                     -                     -                     
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,447              934                 940                 784                 
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 179                 (101)               70                   (101)               
   รายไดท้างการเงิน (57)                 (785)               (962)               (1,049)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 2,616              442                 2,137              174                 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 76,664            45,464            83,320            34,100            
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (103,994)        (16,734)          (72,422)          (11,792)          
   สินคา้คงเหลือ (37,848)          (5,419)            (3,127)            (8,344)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (418)               (48)                 (75)                 35                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (221)               38                   (187)               72                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 63,200            8,130              14,500            12,813            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 581                 197                 388                 18                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 478                 -                     -                     -                     
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (1,558)            31,628            22,397            26,902            
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 36                   73                   22                   67                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,017)            (5,449)            (5,916)            (3,015)            
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (10,539)          26,252            16,503            23,954            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเงินลงทุน (10,000)          -                     (10,000)          -                     
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ (10,200)          -                     (10,200)          -                     
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อการซ้ือกิจการ -                     (11,103)          -                     (11,103)          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย -                     -                     (26,000)          (2,400)            
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 20                   35                   20                   35                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน (5)                   (10)                 (5)                   (10)                 
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (35,877)          (216)               (6,921)            (196)               
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (36)                 (1,190)            (36)                 (1,190)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,804              -                     2,804              -                     
เงินสดจ่ายมดัจาํเพื่อซ้ือสินทรัพย์ (16,000)          -                     (16,000)          -                     
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6                     510                 555                 961                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (69,288)          (11,974)          (65,783)          (13,903)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 25,000            -                     -                     -                     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     1,600              -                     -                     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (7,800)            -                     (7,800)            -                     
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (361)               (408)               (255)               (233)               
จ่ายดอกเบ้ีย (2,550)            (504)               (2,059)            (147)               
เงินปันผลจ่าย (4,825)            (38,004)          (4,825)            (38,004)          
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 9,464              (37,316)          (14,939)          (38,384)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (70,363)          (23,038)          (64,219)          (28,333)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 152,328          342,647          96,779            334,949          
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน (109)               -                     -                     -                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 81,856            319,609          32,560            306,616          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 5,766              -                     -                     -                     
   เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง (5)                   -                     (5)                   -                     
   ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุน้ปันผล 41,200            -                     41,200            -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

1 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและ               

ไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี                 

15 พฤษภาคม 2562 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ 

ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของคนและสัตว ์โดยบริษทัฯได้

ทาํสัญญาแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้เพื่อทาํหน้าท่ีบริการจดัจาํหน่ายสินคา้ บริษทัฯ                

มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 สํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

สาํนกังานสาขาตั้งอยู ่

(1) เลขท่ี  160/74 - 75 อาคารไอที เอฟ - สีลมพาเลส ชั้ น  10 ถนนสีลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

(2) เลขท่ี 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

(3) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเทศไทย  

(4) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเทศไทย  

(5) เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเทศไทย  

(6) เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบา้นชา้ง อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเทศไทย  

(7) เลขท่ี 197/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบลปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  

(8) เลขท่ี 33/2 หมู่ท่ี 7 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อยา่งต่อเนื่อง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มี           

การเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดแ้สดงรายการใน          

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบัน ยกเวน้การลงทุนใน                 

การร่วมคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
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1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสําหรับ

การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ         

กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

  การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบดว้ยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s Framework for 

the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแน วคิดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าวขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนั

และทาํการปรับปรุงอ่ืนๆ เพื่ออธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็นการอา้งอิงกรอบแนวคิด 

ของปีใด 

 กรอบแนวคดิสําหรับการรายงานทางการเงิน 

 กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่และแนวปฏิบติัท่ีได้

ถูกเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1.  การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

2.   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.  กิจการท่ีเสนอรายงาน 

4.   เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

 กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชัดเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษา

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงาน

ทางการเงิน 
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 คาํนิยามของธุรกจิ 

 คาํนิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบาย

ให้ชดัเจนข้ึนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้กิจการใชใ้นการกาํหนดว่ารายการคา้นั้น

ตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1.  อธิบายให้ชดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงเม่ือนาํมารวมกนัมีส่วนอยา่ง

มีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2.  ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการท่ีขาดหายไปใดๆ 

และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐาน 

3.  เพิ่มแนวปฏิบติัและตวัอย่างเพื่อประกอบความเขา้ใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการท่ี

สาํคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4.  ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้และ

บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจากมาตรฐาน 

5.  เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของ

กิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

คาํนิยามของความมีสาระสําคญั 

 คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนอ                

งบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาดและทาํให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อ่ืน การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพื่อ

หลีกเล่ียงความสบัสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนอ         

งบการเงิน ในคํานิยามเพื่อทําให้ค ํานิยามมีความชัดเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการนําความมี

สาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การนาํแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบัคาํนิยาม 
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 การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

 การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ทําให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9           

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ

ทางการเงิน การปรับปรุงนั้นไดป้รับเปล่ียนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเพื่อเป็น

การบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัรา

ดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้

กาํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันักลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น  

ข.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั  

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ      

กาํหนดราคา  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 33,641 18,093 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น - - 4,061 1,323 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      

ขายสินคา้ 1,970 1,632 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น - 40 - - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 7,609 4,114 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย 48 47 - - ร้อยละ 4 ต่อปี 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ      

กาํหนดราคา  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 71,879 32,184 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น - - 7,888 2,651 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - - 16 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย - - 23 - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      

ขายสินคา้ 3,476 2,883 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น - 63 - - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 13,052 9,076 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย 95 88 - - ร้อยละ 4 ต่อปี 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 68,795 33,978 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ

ร่วมกนั) 746 541 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  746 541 68,795 33,978 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3) (2) (38) (6) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั, สุทธิ 

(หมายเหตุ 3) 743 539 68,757 33,972 

     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั - - 7,000 7,000 

บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั - - 7,200 7,200 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั - - 51,000 25,000 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - - 65,200 39,200 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 39,200 

บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - 26,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 - 65,200 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 65.2 ลา้นบาท                  

(31 ธนัวาคม 2563: 39.2 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 4.0 

ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - - 1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ

ร่วมกนั) 108 2,604 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 27 31 - - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 10) 135 2,635 - 1 

     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั)  4,800 4,800 - - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 4,800 4,800 - - 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                    

ไม่มีการเคล่ือนไหว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 4.8 ลา้นบาท                  

(31 ธันวาคม 2563: 4.8 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 4.0 

ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,219 3,906 9,845 8,888 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 324 252 648 504 

รวม 5,543 4,158 10,493 9,392 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

9 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 746 541 33,899 16,115 

คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั - - - 3,254 

คา้งชาํระ 31 ถึง 60 วนั - - - 10,860 

คา้งชาํระ 61 ถึง 90 วนั  - - 30,067 1,612 

คา้งชาํระ 91 ถึง 180 วนั - - - 78 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  746 541 63,966 31,919 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3) (2) (38) (6) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

(หมายเหตุ 2) 743 539 63,928 31,913 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 147,248 98,169 96,454 64,193 

คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 7,915 7,149 - - 

คา้งชาํระ 31 ถึง 60 วนั 1,780 1,848 - - 

คา้งชาํระ 61 ถึง 90 วนั  655 978 - - 

คา้งชาํระ 91 ถึง 180 วนั 600 924 - 167 

คา้งชาํระ 181 ถึง 365 วนั 303 194 167 - 

คา้งชาํระเกินกว่า 365 วนั 684 612 347 347 

รวมลูกหนีก้ารค้าท่ีขายผ่านผู้จัดจําหน่าย 159,185 109,874 96,968 64,707 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,575) (1,425) (709) (622) 

รวมลูกหนีก้ารค้าท่ีขายผ่านผู้จดัจําหน่าย - สุทธิ 157,610 108,449 96,259 64,085 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,916 13,878 6,440 - 

คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 8,243 1,339 - - 

คา้งชาํระ 31 ถึง 60 วนั 10,547 - - - 

คา้งชาํระ 61 ถึง 90 วนั  7,640 - - - 

คา้งชาํระ 91 ถึง 180 วนั 3,388 249 - 249 

คา้งชาํระ 181 ถึง 365 วนั 29 - - - 

คา้งชาํระเกินกว่า 365 วนั 4,518 4,518 4,357 4,357 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 61,281 19,984 10,797 4,606 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5,440) (4,595) (4,357) (4,394) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั - สุทธิ 55,841 15,389 6,440 212 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 214,194 124,377 166,627 96,210 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 4,829 2,059 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  48,623 35,427 18,062 18,524 

รวมลูกหนีอ่ื้น  48,623 35,427 22,891 20,583 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 262,817 159,804 189,518 116,793 

ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่าบริการจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทั

จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายเม่ือมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย 

การนบัอายขุองลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) กรณีผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายยอ่ย การนบัอายหุน้ีจะถือ

ตามระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีกลุ่มบริษทัให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายตามท่ีกาํหนดในสัญญาผูจ้ดัจาํหน่าย 

โดยจะเร่ิมตน้นบัอายหุน้ีจากวนัส้ินเดือนท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย 

(2) กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายย่อย การนบัอายหุน้ีจะถือตาม

ระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายให้แก่ลูกหน้ีรายย่อย แต่ผูจ้ดัจาํหน่ายจะรับผิดชอบเฉพาะ

การจดัเก็บหน้ีให้ โดยจะเร่ิมตน้นบัอายุหน้ีจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยผ่านผูจ้ดั

จาํหน่าย 
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4. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,400 130 

บวก: รายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 379 18 

หกั: กลบัรายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (957) (88) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 822 60 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน  รายไดเ้งินปันผล 

 ชาํระแลว้ (ร้อยละ) ราคาทุน สาํหรับงวดหกเดือน 

  30 

มิถุนายน  

31 

 ธนัวาคม  

30 

มิถุนายน  

31 

 ธนัวาคม  

30 

มิถุนายน  

31 

 ธนัวาคม  

ส้ินสุดวนัท่ี                        

30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ 

จาํกดั 

จาํหน่ายอาหาร และ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

สาํหรับสัตวเ์ล้ียงและ

ปศุสัตว ์

5,000 5,000 55 55   2,750   2,750 - - 

บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา 

จาํกดั 

จาํหน่ายอาหารสัตว ์ 4,000 4,000 60 60   2,400   2,400 - - 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายยา 295,000    295,000 100 100 303,565 303,565 - - 

รวม       308,715  308,715 - - 
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 บริษัท โมเดร์ิน ฟาร์มา จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายกิจการกบักลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 

จาํกดั มูลค่าการซ้ือขายรวม 295 ลา้นบาท โดยเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิม 

จาํนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว ใน

ราคาหุ้นละ 125 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 270 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ี

บริษทัฯ ให้บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั กูย้ืมเพื่อนาํไปจ่ายชาํระเงินกูท้ั้งหมดและซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั

ในเครือของผูถื้อหุ้นเดิม ให้เสร็จส้ินก่อนท่ีบริษทัฯ จะรวมธุรกิจกบับริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั รวมทั้ง 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั ตอ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซ้ือขายกิจการดงักล่าว 

การซ้ือธุรกิจมีผลทาํให้บริษทัฯ ควบคุมบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั ดงันั้นบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั  

จึงมีสถาน ะเป็น บริษัทย่อยและรวมอยู่ใน การจัดทํางบการเงิน รวมของกลุ่มบ ริษัทตั้ งแต่ว ัน ท่ี                                   

27 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีการเขา้ซ้ือหุ้นดังกล่าวน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น                  

คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวตัถุประสงคข์องการลงทุนเพื่อเป็นการลงทุนในกิจการ               

ท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั และขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงการผลิตยาคนและสตัว ์

การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั มีการเพิ่มทุนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 295 ลา้นบาทโดยทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึน

จาํนวน 275 ลา้นบาท ประกอบดว้ย การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซ้ือกิจการจาํนวน 270 ลา้นบาท และการเพิ่ม

ทุนอีก จาํนวน 5 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียน

การเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั ณ วนัท่ี 

26 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัวนัซ้ือ ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,400 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 141 

สินคา้คงเหลือ 26,412 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 456 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,683 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6,096 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 215,026 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,371 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 606 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 
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(หน่วย: พนับาท) 

หน้ีสิน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (77,055) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (736) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,701) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 238,714 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย 295,000 

ค่าความนิยม 56,286 

  

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย 295,000 

หกั:  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (43,400) 

       เจา้หน้ีค่าเงินลงทุน (10,000) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิจาก  

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 241,600 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเจา้หน้ีค่าเงินลงทุนจาํนวน 10 ลา้นบาทแลว้ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือ 

ซ่ึงการวดัมูลค่าดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ทาํ

ให้บริษทัฯ ตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการเพื่อรายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ

วดัมูลค่า บริษทัฯ จะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี

ได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือ อย่างไรก็ตาม การวดัมูลค่าจะถูก

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจจาํนวน 3.57 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2563 

6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

   

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                              

เฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

 ชาํระแลว้ (ร้อยละ) วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

 

 

ช่ือบริษทั 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

30 

มิถุนายน

2564 

31 

 ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน

2564 

31 

 ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน

2564 

31 

 ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน

2564 

31 

 ธนัวาคม 

2563 

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-         

ซีวิตา้ จาํกดั  

วิจยัและพฒันา ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 

20,000 - 51 - 10,110 - 10,200 - 

 รวม      10,110 - 10,200 - 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                 

ในการร่วมคา้สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จาํกดั (90) - - - 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบั

บริษทั ไทยยเูน่ียน อินกรีเดียนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และ

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน โดยจดัตั้งบริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จาํกดั 

เพื่อร่วมกนัพฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสาํหรับคน โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท บริษทัฯ 

ถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษทั ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท์ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564  

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 271,725 24,281 

เพิ่มข้ึน 41,643 6,921 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (5,476) (5,116) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 307,892 26,086 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 38,207 5,523 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 7,433 1,113 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (1,102) (1,095) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 44,538 5,541 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 233,518 18,758 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 263,354 20,545 
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 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ทาํรายการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการซ้ือท่ีดินจาํนวน 20 ไร่ โรงงานผลิตยาและเคร่ืองจกัรและทะเบียนยาจาํนวน 9 ตาํรับ 

มูลค่ารวมเป็นจาํนวน 160 ลา้นบาท โดยเป็นการซ้ือจาก บริษทั เทวา ฟาร์มา จาํกัด (ประเทศไทย) เพื่อ

สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยเม่ือวนัท่ี                   

15 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯไดจ่้ายเงินมดัจาํการซ้ือสินทรัพยจ์าํนวน 16 ลา้นบาท 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 บริษทัฯ ไดช้าํระเงินซ้ือสินทรัพยท่ี์เหลือจาํนวน 144 ลา้นบาท ให้แก่

บริษทั เทวา ฟาร์มา จาํกัด (ประเทศไทย) แลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาซ้ือสินค้าคงเหลือและ

ทะเบียนยาเพิ่มเติมจากบริษทั เทวา ฟาร์มา จาํกดั (ประเทศไทย)  เป็นจาํนวนเงินรวม 39.5 ลา้นบาท โดยมี

กาํหนดชาํระภายในเดือนกนัยายน 2564 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 29,364 3,648 

เพิ่มข้ึน 36 36 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 29,400 3,684 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,342 1,034 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 592 504 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,934 1,538 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,022 2,614 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 26,466 2,146 
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9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

 

MLR - 1.0, 

MLR - 1.5 

- 

 

25,000 

 

- 

 

รวม   25,000 - 

 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนอง

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน   

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 2,495 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 93,367 55,996 39,977 31,311 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 60 60 - 1 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         11,357 5,563 1,448 1,343 

ตัว๋เงินจ่าย 678 214 527 127 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 75 80 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         14,897 11,609 5,178 2,343 

เจา้หน้ีผูจ้ดัจาํหน่าย 14,355 13,061 8,380 7,011 

อ่ืน ๆ 47,203 33,932 3,126 11,935 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 181,992 123,010 58,636 54,071 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 6 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2563: 6 ลา้นบาท) โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 4 ต่อปี) 

และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีการคํ้าประกนั 
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12.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 98,900 106,700 

หกั : ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี (226) (264) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 98,674 106,436 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (15,535) (15,529) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 83,139 90,907 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

           (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 106,436 

บวก:  ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 38 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด (7,800) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 98,674 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน

ประเทศในวงเงินรวม 108 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุ

สัญญา 7 ปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนจาํนวน 84 งวด งวดละ 1.3 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียใน

อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

- ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี  

 - ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 25 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็นจาํนวน 98.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 

2563: 106.4 ลา้นบาท) 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้าํหนดเง่ือนไขบางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้
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13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี

ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,004 4,897 8,825 3,790 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (985) 28 (125) (134) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของกาํไรขาดทุน 8,019 4,925 8,700 3,656 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,020 8,987 16,712 7,127 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,759) 116 (400) 

 

(238) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของกาํไรขาดทุน 15,261 9,103 16,312 6,889 

14. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564  ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

จาํนวน 41.2 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 82.4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากเดิม 103 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 

206 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 144.2 ลา้นบาท (หุน้สามญั 288.4 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
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15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นการออกหุ้นปันผลในระหว่างงวดเสมือนว่าเหตุการณ์

ดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดท่ีนาํเสนอ ดงันั้น กาํไรต่อหุน้สาํหรับงวดปี 2563 จึงปรับปรุงเพื่อ

การเปรียบเทียบ 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 24,762 16,927 34,339 13,962 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและ

ชาํระแลว้หลงัปรับปรุงดว้ยหุน้ปันผล (พนัหุน้) 288,400 288,400 288,400 288,400 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)         0.09 0.06 0.12 0.05 
 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,443 30,795 60,834 25,572 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและ

ชาํระแลว้หลงัปรับปรุงดว้ยหุน้ปันผล (พนัหุน้) 288,400 288,400 288,400 288,400 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)        0.15 0.11 0.21 0.09 

16. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.2234 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 

46.02 ลา้นบาท โดยกาํหนดการจ่ายดงัน้ี 

 (1) จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0234 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 4.82 ลา้นบาท 

(2) จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 2.5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ิน 82.4 ลา้นหุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 41.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผล             

ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว                 

ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
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เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี

สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท 

โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

17 . ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่ม

บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                

สาํหรับมนุษย ์

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                

สาํหรับสตัว ์ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย           121,844 59,179 76,453 41,474 198,297 100,653 

ตน้ทุนขาย               (51,010) (17,274) (50,544) (22,853) (101,554) (40,127) 

กาํไรขั้นตน้ 70,834 41,905 25,909 18,621 96,743 60,526 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (45,050) (25,642) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (20,018) (11,830) 

รายไดอ่ื้น     2,973 760 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,393) (222) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     - (53) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (41) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8,019) (4,925) 

กาํไรสาํหรับงวด     25,195 18,614 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                

สาํหรับมนุษย ์

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                

สาํหรับสตัว ์ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย           229,973 109,893 144,828 87,887 374,801 197,780 

ตน้ทุนขาย               (100,575) (29,482) (91,023) (46,400) (191,598) (75,882) 

กาํไรขั้นตน้ 129,398 80,411 53,805 41,487 183,203 121,898 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (83,908) (55,631) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (39,951) (25,699) 

รายไดอ่ื้น     4,352 2,426 

ตน้ทุนทางการเงิน     (2,616) (442) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     - (106) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (90) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (15,261) (9,103) 

กาํไรสาํหรับงวด     45,729 33,343 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายย่อยผ่านผูแ้ทนจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงมากกว่าร้อยละ 10 

ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการท่ีสําคญั           

ซ่ึงมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 6.2 6.8 5.2 5.7 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.2 0.5 0.2 0.5 

รวม 6.4 7.3 5.4 6.2 
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18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและบริการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการเป็นจาํนวน 109.51 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2563: 56.05 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 58.96 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2563: 36.03 ลา้นบาท) 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างอาคารสํานักงานและซ้ือ

เคร่ืองจกัร เป็นจาํนวนเงิน 11.71 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี)  

18.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาการกระจายสินค้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาผูจ้ดัจาํหน่ายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ   

ซ่ึงสัญญาผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 และไดมี้การ

ขยายอายสุัญญาเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2569 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดั

จาํหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีกาํหนดในสญัญา  

18.5 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวน 

6.64 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 2.66 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท               

(31 ธนัวาคม 2563: 0.40 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ

กลุ่มบริษทั โดยไดน้าํเงินฝากประจาํของกลุ่มบริษทัไปคํ้าประกนั 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564  ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัดงัน้ี 

(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 144,200,000 บาท (หุน้สามญั 288,400,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 144,199,795.50 บาท (หุ้นสามญั 288,399,591 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 

บาท) โดยการลดหุน้สามญัจาํนวน 409 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับ

การจ่ายหุน้ปันผล บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 144,199,795.50 บาท (หุ้นสามญั 288,399,591 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 178,039,755 บาท (หุ้นสามญั 356,079,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

0.50 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 67,679,919 หุ้น มูลค่าท่ีตราท่ีไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  
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(2.1) อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 9,613,320 หุ้น 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราการจดัสรรท่ี 30 หุ้นสามญั

เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายอยูท่ี่ 20 บาทต่อหุน้  

 โดยกาํหนดให้วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564  เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรร 

(2.2) อนุมติัใหอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 

(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ IP-W1”) จาํนวนไม่เกิน 19,226,640 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราการจดัสรรท่ี 

1 หุน้สามญัใหม่ต่อ 2 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ

หุ้นสามญัได ้1 หุ้น ทั้งน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

และราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 25 บาทต่อหุน้ โดยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ย

ของทุก ๆ ไตรมาสนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไปตลอดอายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  

 โดยกาํหนดให้วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564  เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรร 

(2.3) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไปเป็นจาํนวนไม่เกิน 38,839,959 

หุ้น มูลค่าท่ีตราท่ีไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 

10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 28,839,959 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้   

หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2564 
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