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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก          
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ         
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของ         
กลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายการขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึงจะรับรู้รายไดก้ต่็อเม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายขายสินคา้
ไปยงัลูกคา้รายยอ่ยแลว้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายการใหสิ้ทธิคืนสินคา้ตามเง่ือนไขท่ีกลุ่มบริษทัก าหนด 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ         
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดแ้ละการรับคืนสินคา้ สุ่มตวัอยา่งรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและ                   
ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหน้ีท่ี           
กลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการใหส่้วนลด          
แก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั ทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทั
น ามาใชใ้นการค านวณและบนัทึกประมาณการรับคืนสินคา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ประกอบกบัการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

การรวมธุรกิจ  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บริษทัฯไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ จากการวดัมูลค่า
ตามวิธีซ้ือ ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัรายการซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม
และฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมาดงักล่าว รวมถึงการรับรู้ค่าความนิยม 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของ       
การรวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินวา่มูลค่าดงักล่าว
สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ ประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ท่ีระบุในเอกสารการวดัมูลค่าตามวิธีซ้ือซ่ึงจดัท า         
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการ
ค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สอบทานองคป์ระกอบของขอ้มูลในแบบจ าลอง พิจารณา       
ขอ้สมมติท่ีส าคญั เช่น อตัราคิดลด และอตัราการเจริญเติบโต เป็นตน้ รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและ
ความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนบัสนุนค่าความนิยม ท่ีบริษทัฯบนัทึกไวโ้ดย          
ท าการวิเคราะห์รูปแบบในการก าหนดราคาซ้ือขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 14 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม  

ในการพจิารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและ
แบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่าย
บริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้
สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึง
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่าย
บริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษทัฯและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลอง
ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
โดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 และใหข้อ้สังเกตเก่ียวกบัการด าเนินการ
ใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทั โมเดิร์น 
ฟาร์มา จ ากดั ซ่ึงยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ             
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย                  
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน           
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง   
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
 
 

ศิริวรรณ นิตยด์ ารง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2565 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 173,866,179      152,328,026    124,832,999      96,778,802      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 292,186,303      155,634,151    214,125,964      113,189,499    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   รับชาํระภายในหน่ึงปี 60,000              60,000             60,000              60,000             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                        -                      90,200,000        39,200,000      
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 4,865,343         4,169,406        4,865,343         3,603,417        
สินคา้คงเหลือ 9 187,130,688      103,479,858    81,385,237        49,872,722      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 799,594            765,133           314,552            309,052           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุปัน 955,019            236,645           -                        -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,748,677         606,266           372,190            441,599           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 666,611,803      417,279,485    516,156,285      303,455,091    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 30.5 7,956,816         7,955,301        800,000            800,000           
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือศึกษากิจการ 10 96,571,500        -                      96,571,500        -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                      308,714,890      308,714,890    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 10,121,364        -                      10,199,990        -                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                        50,000             -                        50,000             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 455,036,185      252,395,222    185,046,777      18,758,500      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,279,096         2,992,192        2,279,096         2,873,643        
ค่าความนิยม 14 22,159,480        22,159,480      -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 55,101,658        48,579,471      13,915,914        2,614,230        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 8,977,780         3,378,571        3,441,937         2,211,223        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,227,864         1,541,112        2,164,404         1,452,112        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 660,431,743      339,051,349    623,134,508      337,474,598    
รวมสินทรัพย์ 1,327,043,546   756,330,834    1,139,290,793   640,929,689    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 120,000,000      -                      80,000,000        -                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 149,359,668      123,009,880    46,452,808        54,071,232      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 18 6,000,000         6,000,000        -                        -                      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 4,800,000         4,800,000        -                        -                      
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 35,623,999        15,528,959      32,863,999        15,528,959      
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 567,569            644,157           567,569            520,440           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,797,611        8,397,112        13,850,439        5,757,261        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,485,948         1,965,441        3,172,425         987,936           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 335,634,795      160,345,549    176,907,240      76,865,828      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 187,061,599      90,907,464      171,971,599      90,907,464      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 1,902,955         2,470,524        1,902,955         2,470,524        
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 15,411,368        8,544,716        10,701,228        4,922,029        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 3,529,261         7,621,828        -                        -                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 207,905,183      109,544,532    184,575,782      98,300,017      
รวมหนีสิ้น 543,539,978      269,890,081    361,483,022      175,165,845    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 356,079,510 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
          (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ 
          มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 178,039,755      103,000,000    178,039,755      103,000,000    

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 298,010,524 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
          (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ 
          มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 149,005,262      103,000,000    149,005,262      103,000,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 473,812,946      286,711,313    473,812,946      286,711,313    
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18,272,800        18,272,800      18,272,800        18,272,800      
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,703,228         3,703,228        -                        -                      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 15,150,583        8,877,347        15,150,583        8,877,347        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 101,699,195      49,284,258      121,566,180      48,902,384      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 761,644,014      469,848,946    777,807,771      465,763,844    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,859,554        16,591,807      -                        -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 783,503,568      486,440,753    777,807,771      465,763,844    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,327,043,546   756,330,834    1,139,290,793   640,929,689    

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 908,632,265  442,100,765     593,557,091  302,373,687     
รายไดอ่ื้น 12,352,513    4,838,157         25,622,667    8,358,118         
รวมรายได้ 920,984,778  446,938,922     619,179,758  310,731,805     
ค่าใช้จ่าย 24

ตน้ทุนขายและบริการ 507,848,171  182,773,094     281,280,233  120,991,010     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 165,200,669  127,048,406     103,913,816  79,851,976       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102,164,317  60,170,176       68,901,099    45,043,471       
รวมค่าใช้จ่าย 775,213,157  369,991,676     454,095,148  245,886,457     
กําไรจากการดําเนินงาน 145,771,621  76,947,246       165,084,610  64,845,348       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (78,626)          -                        -                     -                       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     (162,426)           -                     -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (8,011,598)     (1,138,369)        (6,411,769)     (677,724)          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 137,681,397  75,646,451       158,672,841  64,167,624       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (27,197,790)   (16,390,740)      (33,208,122)   (13,022,849)     
กําไรสําหรับปี 110,483,607  59,255,711       125,464,719  51,144,775       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (634,307)        -                        (634,307)        -                       
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 126,861         -                        126,861         -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (507,446)        -                        (507,446)        -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (507,446)        -                        (507,446)        -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 109,976,161  59,255,711       124,957,273  51,144,775       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 105,215,860  52,536,764       125,464,719  51,144,775       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,267,747      6,718,947         
110,483,607  59,255,711       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 104,708,414  52,536,764       124,957,273  51,144,775       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,267,747      6,718,947         
109,976,161  59,255,711       

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.360             0.182                0.429             0.177                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 292,394,963  289,362,086     292,394,963  289,362,086     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)  

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 วันที่ 1 มกราคม 2563  103,000,000         286,711,313      18,272,800        3,703,228          6,320,108          37,414,733        455,422,182      9,872,860          465,295,042      
กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                            -                         -                         -                         -                         52,536,764        52,536,764        6,718,947          59,255,711        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                         -                         -                         -                         52,536,764        52,536,764        6,718,947          59,255,711        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                         -                         -                         -                         (38,110,000)       (38,110,000)       -                         (38,110,000)       
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                            -                         -                         -                         2,557,239          (2,557,239)         -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 103,000,000         286,711,313      18,272,800        3,703,228          8,877,347          49,284,258        469,848,946      16,591,807        486,440,753      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 103,000,000         286,711,313      18,272,800        3,703,228          8,877,347          50,523,530        471,088,218      16,591,807        487,680,025      
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้
  จากการซื้อกิจการ (หมายเหตุ 11) -                        -                     -                     -                     -                     (1,239,272)         (1,239,272)         -                         (1,239,272)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - หลังการปรับปรุง 103,000,000         286,711,313      18,272,800        3,703,228          8,877,347          49,284,258        469,848,946      16,591,807        486,440,753      
กาํไรสาํหรับปี -                            -                         -                         -                         -                         105,215,860      105,215,860      5,267,747          110,483,607      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                         -                         -                         -                         (507,446)            (507,446)            -                         (507,446)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                         -                         -                         -                         104,708,414      104,708,414      5,267,747          109,976,161      
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 21) 4,805,466             187,413,193      -                         -                         -                         -                         192,218,659      -                         192,218,659      
ตน้ทุนในการทาํรายการที่เกิดจากการออกหุ้น -                            (311,560)            -                         -                         -                         -                         (311,560)            -                         (311,560)            
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่จ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 21, 28) 41,199,796           -                         -                         -                         -                         (41,199,796)       -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                         -                         -                         (4,820,445)         (4,820,445)         -                         (4,820,445)         
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                            -                         -                         -                         6,273,236          (6,273,236)         -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 149,005,262         473,812,946      18,272,800        3,703,228          15,150,583        101,699,195      761,644,014      21,859,554        783,503,568      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน รวม
ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563   103,000,000            286,711,313            18,272,800              6,320,108                38,424,848              452,729,069            
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              51,144,775              51,144,775              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              51,144,775              51,144,775              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              -                              (38,110,000)            (38,110,000)            
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                              -                              -                              2,557,239                (2,557,239)              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 103,000,000            286,711,313            18,272,800              8,877,347                48,902,384              465,763,844            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 103,000,000            286,711,313            18,272,800              8,877,347                48,902,384              465,763,844            
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              125,464,719            125,464,719            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (507,446)                 (507,446)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              124,957,273            124,957,273            
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 4,805,466                187,413,193            -                              -                              -                              192,218,659            
ตน้ทุนในการทาํรายการที่เกิดจากการออกหุน้ -                              (311,560)                 -                              -                              -                              (311,560)                 
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 21, 28) 41,199,796              -                              -                              -                              (41,199,796)            -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              -                              (4,820,445)              (4,820,445)              
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                              -                              -                              6,273,236                (6,273,236)              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 149,005,262            473,812,946            18,272,800              15,150,583              121,566,180            777,807,771            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้



บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 137,681,397   75,646,451       158,672,841   64,167,624         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,605,210      5,690,839         6,106,729        2,770,222           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 1,803,300        209,304            (664,794)         30,024                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,661,971        (1,127,706)        1,534,947        (1,718,972)         
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ -                       2,529,371         -                       1,930,475           
   ประมาณการรับคืนสินคา้ 1,545,421        381,730            1,879,412        245,616              
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,600,313        449                    3,243,645        1                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       (1,797,615)        -                       (1,410,271)         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       162,426            -                       -                          
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 78,626             -                        -                       -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,580,280        1,913,819         2,565,186        1,567,497           
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 32,531             (57,658)             17,807             (57,658)               
   รายไดท้างการเงิน (115,554)         (966,254)           (2,464,590)      (1,516,073)         
   ตน้ทุนทางการเงิน 8,011,598        1,138,369         6,411,769        677,724              
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 184,485,093   83,723,525       177,302,952   66,686,209         
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (138,358,869)  (45,890,148)      (100,291,447)  (27,300,000)       
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ (695,937)         (3,000,162)        (1,261,926)      (2,434,173)         
   สินคา้คงเหลือ (85,312,801)    (26,578,020)      (33,047,462)    (26,090,172)       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,142,411)      2,440,487         69,409             (182,911)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (686,752)         (947,136)           (712,292)         (913,136)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,206,034      (4,606,610)        2,368,371        21,422,101         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 903,640           433,504            233,631           36,855                
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (10,602,003)    5,575,440         44,661,236      31,224,773         
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 108,067           235,946            51,058             220,746              
   จ่ายภาษีเงินได้ (31,080,580)    (14,628,472)      (26,218,797)    (10,267,511)       
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (41,574,516)    (8,817,086)        18,493,497      21,178,008         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากติดภาระคํ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,515)             (547,349)           -                       107,856              
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเงินลงทุน (10,000,000)    -                        (10,000,000)    -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (10,199,990)    -                        (10,199,990)    -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       6,250,000         -                       6,250,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายซ้ือ) -                       (241,600,097)    -                       (293,565,190)     
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือศึกษากิจการ (96,571,500)    -                        (96,571,500)    -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                        (51,000,000)    (27,400,000)       
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 50,000             65,000              50,000             65,000                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (34,461)           (119,276)           (5,500)             (119,276)             
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (224,154,073)  (12,453,509)      (172,937,128)  (11,281,323)       
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,691,656)    (2,047,556)        (13,691,656)    (2,035,388)         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,803,738        -                        2,803,738        -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 10,904             722,162            2,433,308        1,313,162           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (351,788,553)  (249,730,625)    (349,118,728)  (326,665,159)     
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 120,000,000   -                        80,000,000      -                          
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       1,600,000         -                       -                          
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 139,000,000   108,000,000     120,000,000   108,000,000       
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (300,000)         -                        (300,000)         -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (22,550,000)    (1,300,000)        (21,400,000)    (1,300,000)         
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (644,157)         (675,285)           (520,440)         (477,226)             
จ่ายดอกเบ้ีย (7,671,949)      (1,376,706)        (6,182,184)      (885,878)             
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 192,218,659   -                        192,218,659   -                          
ตน้ทุนในการทาํรายการท่ีเกิดจากการออกหุน้ (311,560)         -                        (311,560)         -                          
เงินปันผลจ่าย (4,825,047)      (38,019,394)      (4,825,047)      (38,019,394)       
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 414,915,946   68,228,615       358,679,428   67,317,502         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 21,552,877      (190,319,096)    28,054,197      (238,169,649)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 152,328,026   342,647,122     96,778,802      334,948,451       
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน (14,724)           -                        -                       -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 173,866,179   152,328,026     124,832,999   96,778,802         
-                       -                        -                       -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 1,092,844        -                        -                       -                          
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,602)             90,606              (4,602)             90,606                
   ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายหุน้ปันผล 41,199,796      -                        41,199,796      -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและ               
ได้จดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี                 
15 พฤษภาคม 2562 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการน าเขา้ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของคนและสัตว ์โดยบริษทัฯ
ไดท้ าสัญญาแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้เพื่อท าหนา้ท่ีบริการจดัจ าหน่ายสินคา้ บริษทัฯ                
มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ส านกังานสาขาตั้งอยู ่

(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 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเทศไทย  

(4) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเทศไทย  

(5) เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเทศไทย  

(6) เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเทศไทย  

(7) เลขท่ี 197/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  

(8) เลขท่ี 33/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อยา่งต่อเนื่อง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มี           
การเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)                 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า               
“กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี  

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน         
ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั จ าหน่ายอาหาร และผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียง
และปศุสตัว ์

ไทย 55 55 

บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั จ าหน่ายอาหารสตัว ์ ไทย 60 60 
บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 
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ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีราคาซ้ือ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก
ผูถู้กซ้ือ 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษา 
ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ         
กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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  การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบดว้ยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าวขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนั
และท าการปรับปรุงอ่ืนๆ เพื่ออธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็นการอา้งอิงกรอบแนวคิด 
ของปีใด 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงค านิยามของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่และแนวปฏิบติัท่ีได้
ถูกเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1.  การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

2.   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.  กิจการท่ีเสนอรายงาน 

4.   เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

 กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชัดเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงาน
ทางการเงิน 

 ค านิยามของธุรกจิ 

 ค านิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบาย
ให้ชดัเจนข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้กิจการใชใ้นการก าหนดวา่รายการคา้นั้น
ตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1.  อธิบายให้ชดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงเม่ือน ามารวมกนัมีส่วนอยา่ง
มีนยัส าคญัท าใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2.  ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยัน าเขา้หรือกระบวนการท่ีขาดหายไปใดๆ 
และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐาน 
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3.  เพิ่มแนวปฏิบติัและตวัอย่างเพื่อประกอบความเขา้ใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการท่ี
ส าคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4.  ท าให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้และ
บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจากมาตรฐาน 

5.  เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ท าการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของ
กิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

 ค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ                
งบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผิดพลาดและท าให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
อ่ืน การปรับปรุงช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของค านิยามของความมีสาระส าคญัโดย 

1. การท าให้ค านิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพื่อ
หลีกเล่ียงความสบัสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของค านิยาม 

2. การรวมข้อก าหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ         
งบการเงิน ในค านิยามเพื่อท าให้ค านิยามมีความชัดเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการน าความมี
สาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การน าแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องค านิยามของความมีสาระส าคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบัค านิยาม 

 การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

 การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9           
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน การปรับปรุงนั้นไดป้รับเปล่ียนขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเพื่อเป็น
การบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้
ก าหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันักลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น  
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3.2      มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั  

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคา้โดย
พิจารณาจากความสอดคลอ้งกบัรายการส่งคืนสินคา้ในอดีตซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดการ
กลบัรายการรายไดท่ี้รับรู้ไปแลว้อย่างมีสาระส าคญั เป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และ
บนัทึกสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดั
มูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืน
สินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

 รายได้ดอกเบีย้  

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใด          
จะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการ
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าจะตั้ งข้ึนส าหรับสินค้าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือ                
เส่ือมคุณภาพ 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุน  
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4.5 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร - 5 - 40  ปี 
อาคารชุด - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน    - 3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน    - 5 ปี 
ยานพาหนะ    - 5 ปี 
ระบบน ้า - 10 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเม่ือสญัญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

  กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์้างอิง             
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า  



 

9 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 อาคาร 6 ปี 
 ยานพาหนะ 3 ปี   

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร
ท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับ
เพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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4.7 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั 
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนรวม และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้ น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของ
สินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 ปี 
  ลิขสิทธ์ิ  5 ปี 
  เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 
  ใบอนุญาตทะเบียนยา  10 ปี 
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4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่าและจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง         
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนกต่็อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทนัที  
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ  

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง            
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลด          
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมิน 
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชแ้ละวดัมูลค่า
ในการด าเนินงานของบริษทัฯ  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัท่ีให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซ้ือหุ้น  
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุ้นในก าไรหรือขาดทุน และการเพิ่มข้ึนของส่วนเกินทุนจาก
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ย
ค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารหน้ี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

ทั้งน้ี รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน
กลับรายการผลขาดทุนนั้ นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 



 

15 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียรับในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผดิสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ 

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต              
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอนาคต 
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 การปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณา
จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และการปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของ
สินคา้แต่ละชนิดและผลการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมี
สาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งท าการทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม  

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั             
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
นโยบายการ      
ก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 127,347 80,500 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น - - 16,367 4,748 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,404 576 ร้อยละ 4 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้ - - 112 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย - - 23 - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      
ขายสินคา้ 392 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 49 - 45 - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 790 - 725 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน      
ขายสินคา้ 7,303 5,072 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น - 63 - - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 28,294 21,416 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 192 185 - - ร้อยละ 4 ต่อปี 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 74,203 33,978 
การร่วมคา้ 53 - 48 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 626 541 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกนั  679 541 74,251 33,978 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2) (2) - (6) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุ 8) 677 539 74,251 33,972 

     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั - - 7,000 7,000 
บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั - - 7,200 7,200 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั - - 76,000 25,000 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั - - 90,200 39,200 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 39,200 
บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 51,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 - 90,200 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 90.2 ลา้นบาท                  
(2563: 39.2 ล้านบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 4.0 ต่อปี (2563: ร้อยละ 4.0 ต่อปี) และมีก าหนด           
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 124 1 
การร่วมคา้ 264 - 253 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 401 2,604 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 358 31 320 - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 17) 1,023 2,635 697 1 

     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     

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

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 4,800 4,800 - - 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีการเคล่ือนไหว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 4.8 ลา้นบาท                  
(2563: 4.8 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี (2563: ร้อยละ 4.0 ต่อปี) และมีก าหนดช าระ
คืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,493 17,756 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,424 1,008 

รวม 15,917 18,764 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 12 22 1 5 
เงินฝากธนาคาร 173,854 152,306 124,832 96,774 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 173,866 152,328 124,833 96,779 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 
0.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.05 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 626 541 26,261 16,115 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั - - 21,313 3,254 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั - - 4,784 10,860 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  - - 3,524 1,612 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั - - 13,958 78 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  626 541 69,840 31,919 

หกั: คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2) (2) - (6) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุ 6) 624 539 69,840 31,913 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 157,104 98,169 80,489 64,193 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 9,905 7,149 - - 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั 3,197 1,848 - - 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  2,212 978 - - 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั 1,747 924 - 167 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั 236 194 - - 

คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 775 612 513 347 

รวมลูกหนีก้ารค้าที่ขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย 175,176 109,874 81,002 64,707 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,943) (1,425) (513) (622) 

รวมลูกหนีก้ารค้าท่ีขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย - สุทธิ 173,233 108,449 80,489 64,085 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 61,723 13,878 50,510 - 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 5,650 1,339 2,640 - 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั 564 - 124 - 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  1,168 - 481 - 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั 6,559 249 488 249 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั 10,459 - - - 

คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 4,005 4,518 3,844 4,357 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 90,128 19,984 58,087 4,606 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5,880) (4,595) (3,844) (4,394) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 84,248 15,389 54,243 212 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 258,105 124,377 204,572 96,210 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 53 - 4,411 2,059 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  34,028 31,257 5,143 14,920 

รวมลูกหนีอ่ื้น  34,081 31,257 9,554 16,979 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 292,186 155,634 214,126 113,189 

ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่าบริการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทั
จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายเม่ือมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย 
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การนบัอายขุองลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) กรณีผูจ้ดัจ าหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายยอ่ย การนบัอายุหน้ีจะถือ
ตามระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีกลุ่มบริษทัให้แก่ผูจ้ดัจ าหน่ายตามท่ีก าหนดในสัญญาผูจ้ดัจ าหน่าย 
โดยจะเร่ิมตน้นบัอายหุน้ีจากวนัส้ินเดือนท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย 

(2) กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายย่อย การนบัอายหุน้ีจะถือตาม
ระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่ลูกหน้ีรายย่อย แต่ผูจ้ดัจ าหน่ายจะรับผิดชอบเฉพาะ
การจดัเก็บหน้ีให้ โดยจะเร่ิมตน้นบัอายุหน้ีจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยผ่านผูจ้ดั
จ าหน่าย 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  6,022 5,813 5,022 4,992 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

(ลดลง) 1,803 209 (665) 30 
ยอดคงเหลือปลายปี  7,825 6,022 4,357 5,022 

9. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดเป็น                    
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
สินคา้ส าเร็จรูป 111,679 81,479 (2,912) (1,400) 108,767 80,079 
งานระหว่างท า 5,324 1,757 (50) - 5,274 1,757 
วตัถุดิบ 40,352 7,018 (43) - 40,309 7,018 
บรรจุภณัฑ ์ 24,562 5,632 (57) - 24,505 5,632 

สินคา้ระหว่างทาง 8,276 8,994 - - 8,276 8,994 

รวม 190,193 104,880 (3,062) (1,400) 187,131 103,480 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดเป็น                    
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 56,567 41,009 (1,665) (130) 54,902 40,879 
วตัถุดิบ 13,983 - - - 13,983 - 
บรรจุภณัฑ ์ 10,547 - - - 10,547 - 

สินคา้ระหว่างทาง 1,953 8,994 - - 1,953 8,994 

รวม 83,050 50,003 (1,665) (130) 81,385 49,873 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ านวน 1.66 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1.54 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย (2563: 
บันทึกกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ านวน 0.8 ล้านบาท 
(เฉพาะบริษทัฯ: 1.72 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี) 

10. เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือศึกษากจิการ   

 ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯไดจ่้ายเงินมดัจ าเพือ่ศึกษาแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 96.57 ลา้นบาท 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
 ช าระแลว้ (ร้อยละ) ราคาทุน ระหวา่งปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ 
จ ากดั 

จ าหน่ายอาหาร และ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงและ
ปศุสัตว ์

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

บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา 
จ ากดั 

จ าหน่ายอาหารสัตว ์ 4,000 4,000 60 60   2,400   2,400 - - 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายยา    295,000    295,000 100 100 303,565 303,565 - - 

รวม       308,715  308,715 - - 
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 บริษัท โมเดร์ิน ฟาร์มา จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาซ้ือขายกิจการกบักลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จ ากดั มูลค่าการซ้ือขายรวม 295 ลา้นบาท โดยเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิม 
จ านวน 200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว ใน
ราคาหุ้นละ 125 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 270 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ี
บริษทัฯ ให้บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั กูย้ืมเพื่อน าไปจ่ายช าระเงินกูท้ั้งหมดและซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั
ในเครือของผูถื้อหุ้นเดิม ให้เสร็จส้ินก่อนท่ีบริษทัฯ จะรวมธุรกิจกบับริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั รวมทั้ง 
บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ตอ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซ้ือขายกิจการดงักล่าว 

การซ้ือธุรกิจมีผลท าให้บริษทัฯ ควบคุมบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ดงันั้นบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั  
จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยและรวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มบ ริษัทตั้ งแต่ว ัน ท่ี                                   
27 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีการเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น                  
คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 โดยมีวตัถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อเป็นการลงทุนในกิจการ               
ท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั และขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงการผลิตยาคนและสัตว ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีค่าเงินลงทุนเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท ต่อมาในระหว่างไตรมาส
ท่ี 1 ของปี 2564 บริษทัฯไดจ่้ายช าระเจา้หน้ีค่าเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ 

การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั มีการเพิ่มทุนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 295 ลา้นบาทโดยทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึน
จ านวน 275 ลา้นบาท ประกอบดว้ย การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซ้ือกิจการจ านวน 270 ลา้นบาท และการเพิ่ม
ทุนอีก จ านวน 5 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียน
การเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี             
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 (“วนัท่ีซ้ือกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการ
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 295,000 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหนา้ 27) (272,841) 

ค่าความนิยม 22,159 
  
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 295,000 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ  (43,400) 
       เจา้หน้ีค่าเงินลงทุน (10,000) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในปี 2563 241,600 
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ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการรวมธุรกิจจ านวน 3.57 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2563 

รายไดแ้ละขาดทุนของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดัถูกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายได ้  12.87 
ขาดทุน  3.31 

หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้งวดของปี 2563 รายไดแ้ละขาดทุนของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดัท่ี
จะถูกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายได ้  208.48 
ขาดทุน  33.58 

กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ 
วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด โดยการวดัมูลค่าน้ีได้เสร็จสมบูรณ์แลว้ในระหว่างปี
ปัจจุบนั ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ทั้งน้ีภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติมและได้ท าการปรับยอ้นหลังมูลค่ายุติธรรม                  
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ การปรับปรุงดงักล่าวมีผลให้สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนประมาณ 1.63 ลา้นบาท 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนประมาณ 19.02 ลา้นบาท  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน
ประมาณ 22.01 ลา้นบาท และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนประมาณ 8.53 ลา้นบาท 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จ ากดั เป็นดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,400 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 141 
สินคา้คงเหลือ 28,044 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 456 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,683 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,096 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 234,041 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,383 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 606 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (77,055) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (736) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,532) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,701) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 272,841 
ค่าความนิยม 22,159 

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 295,000 

ผลของการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงั            
งบการเงินงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบ
ต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนรวมมีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงินรวม  
สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 675 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ข้ึน 18,877 
ค่าความนิยมลดลง (34,127) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 21,558 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 8,222 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (1,239) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับปี                   
ส้ินสุดวนัท่ี                              

31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน 1,549 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (310) 
การแบ่งปันก าไร  
ส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง (1,239) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (0.004) 

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มาซี จ ากดั 
เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  
และบริษทัฯ จะถือหุน้จ านวนร้อยละ 99.99 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัยอ่ยจดัตั้งข้ึนเพื่อเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั ดรัก แคร์ จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 88.67 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

11.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั   

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
อ านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้  จ ากดั   45 45 24,227 19,900 4,327 7,395 - - 
บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั 40 40 (2,367) (3,308)  941 (676) - - 

 รวม   21,860 16,592 5,268 6,719 - - 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั   บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 187,634 113,012 16,034 15,606 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,140 1,353 1,748 326 
หน้ีสินหมุนเวียน 133,662 69,271 23,699 24,201 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,274 872 - - 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั   บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั 

 2564 2563 2564 2563 
รายได ้ 289,038 211,245 39,091 26,557 
ก าไร (ขาดทุน)  9,616 16,434 2,351 (1,691) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 9,616 16,434 2,351 (1,691) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 9,616 16,434 2,351 (1,691) 

 สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั   บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั 

 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 22 8,802 381 1,472 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5) (28) - (12) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 9,331 (732) (480) 3,428 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 9,348 8,042 (99) 4,888 
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
งบการเงิน                              
เฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

 ช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-         
ซีวติา้ จ ากดั  

วิจยัและพฒันา ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 20,000 - 51 - 10,121 - 10,200 - 

 รวม      10,121 - 10,200 - 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบั
บริษทั ไทยยเูน่ียน อินกรีเดียนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  และ
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน โดยจดัตั้งบริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จ ากดั 
เพื่อร่วมกนัพฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมส าหรับคน โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท บริษทัฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษทั ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564  

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                 
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                                   
รับในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จ ากดั (79) - - - 
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,715 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 383 - 
สินคา้คงเหลือ 2,046 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 - 
เจา้หน้ีอ่ืน (302) - 

สินทรัพย์สุทธิ 19,846 - 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้า 10,121 - 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย 988 - 
ตน้ทุนขาย (425) - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (353) - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (364) - 
ขาดทุน (154) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (154) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (154) - 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน
และอาคาร อาคารชุด 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน ยานพาหนะ ระบบน ้า 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน            
1 มกราคม 2563 - 520 - - 4,252 354 8,888 - - 14,014 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 109,336 55,401 - 59,642 19,712 - - 1,222 - 245,313 
ซ้ือเพิ่ม - 5 6,310 - 684 5 4,354 - 1,096 12,454 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (56) - - - - (56) 

31 ธนัวาคม 2563 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 109,336 55,926 6,310 59,642 24,592 359 13,242 1,222 1,096 271,725 
การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
จากการรวมธุรกิจ 7,964 4,406 - 4,981 1,664 - - - - 19,015 

31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 117,300 60,332 6,310 64,623 26,256 359 13,242 1,222 1,096 290,740 
ซ้ือเพิ่ม 65,948 86,905 - 25,444 5,286 - 5,941 - 38,244 227,768 
โอนเขา้/(ออก) - 24,284 - 11,910 2,150 - - 671 (39,015) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (698) - (488) (3,217) (4) (5,100) - - (9,507) 

31 ธนัวาคม 2564 183,248 170,823 6,310 101,489 30,475 355 14,083 1,893 325 509,001 
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 (หน่วย: พนับาท) (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน
และอาคาร อาคารชุด 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน ยานพาหนะ ระบบน ้า 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2563 - 227 - - 2,267 207 1,648 - - 4,349 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ - 859 - 14,801 14,271 - - 356 - 30,287 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,011 98 654 1,065 71 717 11 - 3,627 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย - - - - (56) - -  - (56) 

31 ธนัวาคม 2563 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - 2,097 98 15,455 17,547 278 2,365 367 - 38,207 
ค่าเส่ือมราคาเพิม่ข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการรวมธุรกิจ - 28 - 78 32 - - - - 138 

31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง - 2,125 98 15,533 17,579 278 2,365 367 - 38,345 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,881 260 8,168 4,123 55 1,202 175 - 19,864 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย - (20) - (71) (3,070) (4) (1,079) - - (4,244) 

31 ธนัวาคม 2564 - 7,986 358 23,630 18,632 329 2,488 542 - 53,965 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           

31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 117,300 58,207 6,212 49,090 8,677 81 10,877 855 1,096 252,395 

31 ธนัวาคม 2564 183,248 162,837 5,952 77,859 11,843 26 11,595 1,351 325 455,036 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           

2563 - ปรับปรุงใหม ่( 1.89 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 3,765 

2564 (11.44 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 19,864 

 



 

35 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน
และอาคาร อาคารชุด 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ          
1 มกราคม 2563 - 520 - - 3,268 338 8,888 13,014 
ซ้ือเพิ่ม - 5 6,310 - 612 - 4,354 11,281 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (14) - - (14) 

31 ธนัวาคม 2563 - 525 6,310 - 3,866 338 13,242 24,281 
ซ้ือเพิ่ม 65,948 85,274 - 16,939 1,356 - 5,941 175,458 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (338) - (434) (1,032) - (5,100) (6,904) 

31 ธนัวาคม 2564 65,948 85,461 6,310 16,505 4,190 338 14,083 192,835 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 228 - - 1,918 198 1,648 3,992 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - 104 98 - 558 68 717 1,545 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (14) - - (14) 
31 ธนัวาคม 2563 - 332 98 - 2,462 266 2,365 5,523 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,402 260 648 700 50 1,202 4,262 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (13) - (17) (888) - (1,079) (1,997) 

31 ธนัวาคม 2564 - 1,721 358 631 2,274 316 2,488 7,788 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธนัวาคม 2563 - 193 6,212 - 1,404 72 10,877 18,758 

31 ธนัวาคม 2564 65,948 83,740 5,952 15,874 1,916 22 11,595 185,047 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2563 (อยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งหมด) 1,545 

2564 (1.99 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 4,262 
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เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ท ารายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการซ้ือท่ีดินจ านวน 20 ไร่ โรงงานผลิตยาและเคร่ืองจกัรและทะเบียนยาจ านวน 4 ต ารับ 
มูลค่ารวมเป็นจ านวน 160 ลา้นบาท โดยเป็นการซ้ือจาก บริษทั เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยเม่ือวนัท่ี                     
15 กมุภาพนัธ ์2564 บริษทัฯไดจ่้ายเงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพยจ์ านวน 16 ลา้นบาท 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 บริษทัฯ ไดช้ าระเงินซ้ือสินทรัพยท่ี์เหลือจ านวน 144 ลา้นบาท ให้แก่
บริษทั เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด แลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ท าสัญญาซ้ือสินค้าคงเหลือและ
ทะเบียนยาเพิ่มเติมจากบริษทั เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินรวม 39.5 ลา้นบาท บริษทัฯ
ไดจ่้ายช าระเงินแลว้ในเดือนกนัยายน 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน 14.77 ลา้นบาท 
และ 10.22 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.69 ลา้นบาท และ 1.02  ลา้นบาท ตามล าดบั) 

กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนประมาณ 
241.59 ล้านบาท (2563: 162.97 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 132.25 ลา้นบาท 2563: ไม่มี) 

14. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
บวก: เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 56,286 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 56,286 
ผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (34,127) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 22,159 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 22,159 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลาหา้ปี  



 

37 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 3.00  
อตัราคิดลดก่อนภาษี 8.53  

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตระยะยาวจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอตัราคิดลดเป็น
อตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงาน 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การเปล่ียนแปลงบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ 

ใบอนุญาต
ทะเบียนยา 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 1,004 850 - - - 1,854 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 1,462 - - 24,000 - 25,462 
ซ้ือเพิ่ม 1,866 - 182 - - 2,048 
31 ธนัวาคม 2563 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 4,332 850 182 24,000 - 29,364 
การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยจ์ากการรวมธุรกิจ - - - 22,011 - 22,011 

31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 4,332 850 182 46,011 - 51,375 
ซ้ือเพิ่ม 375 - 37 7,700 5,579 13,691 
ตดัจ าหน่าย (2,160) - - - - (2,160) 
31 ธนัวาคม 2564 2,547 850 219 53,711 5,579 62,906 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2563 419 157 - - - 576 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 1,091 - - - - 1,091 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 498 170 7 - - 675 
31 ธนัวาคม 2563 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 2,008 327 7 - - 2,342 
การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
จากการรวมธุรกิจ - - - 454 - 454 

31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 2,008 327 7 454 - 2,796 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 934 170 22 4,902 - 6,028 
ตดัจ าหน่าย (1,020) - - - - (1,020) 
31 ธนัวาคม 2564 1,922 497 29 5,356 - 7,804 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 2,324 523 175 45,557 - 48,579 

31 ธนัวาคม 2564 625 353 190 48,355 5,579 55,102 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ 

ใบอนุญาต
ทะเบียนยา 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 763 850 - - - 1,613 
ซ้ือเพิ่ม 1,866 - 169 - - 2,035 
31 ธนัวาคม 2563  2,629 850 169 - - 3,648 
ซ้ือเพิ่ม 376 - 37 7,700 5,579 13,692 
ตดัจ าหน่าย (2,007) - - - - (2,007) 
31 ธนัวาคม 2564 998 850 206 7,700 5,579 15,333 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2563 246 157 - - - 403 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 454 170 7 - - 631 
31 ธนัวาคม 2563 700 327 7 - - 1,034 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 757 170 20 302 - 1,249 
ตดัจ าหน่าย (866) - - - - (866) 
31 ธนัวาคม 2564 591 497 27 302 - 1,417 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2563 1,929 523 162 - - 2,614 

31 ธนัวาคม 2564 407 353 179 7,398 5,579 13,916 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน 0.63 ลา้นบาท และ 
0.29 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี และ 0.14 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย                                       
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MLR - 1.0, 

MLR-1.5, 3.3 - 120,000 - 80,000 - 

รวม   120,000 - 80,000 - 

 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและการค ้าประกนัลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 556 2,495 253 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 69,099 55,996 21,927 31,311 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 60 60 124 1 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั         11,738 5,563 6,410 1,343 
ตัว๋เงินจ่าย 213 214 202 127 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 407 80 320 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         15,514 11,609 3,539 2,343 
เจา้หน้ีผูจ้ดัจ าหน่าย 18,828 13,061 8,269 7,011 

อ่ืน ๆ 32,945 33,932 5,409 11,935 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 149,360 123,010 46,453 54,071 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 6 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2563: 6 ล้านบาท) โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 4         
ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีการค ้าประกนั 

19.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 223,150 106,700 205,300 106,700 
หกั : ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี (464) (264) (464) (264) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 222,686 106,436 204,836 106,436 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (35,624) (15,529) (32,864) (15,529) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 187,062 90,907 171,972 90,907 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 106,436 - 106,436 - 
บวก: รับเงินกูย้มืระหวา่งปี 139,000 108,000 120,000 108,000 
 ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 100 6 100 6 
หกั: ช าระคืนระหว่างปี (22,550) (1,300) (21,400) (1,300) 

 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (300) (270) (300) (270) 

ยอดคงเหลือปลายปี 222,686 106,436 204,836 106,436 

 บริษัทฯ 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน
ประเทศในวงเงินรวม 108 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุ
สัญญา 7 ปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 เดือน เดือนละ 1.3 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียใน
อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

- ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี  
 - ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 25 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเพิ่มเติม
ในวงเงินรวม 120 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายสุัญญา 7 ปี  
มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 เดือน เดือนละ 1.45 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย
ดงัน้ี  

- ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี  
 - ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 25 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 บริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
ในประเทศในวงเงินรวม 19 ลา้นบาท เพื่อขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุสัญญา 7 ปี มีก าหนดช าระคืน
เป็นรายเดือนจ านวน 84 เดือน เดือนละ 0.23 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

- ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี  
 - ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 25 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวน 222.69 ลา้นบาท                  
(2563: 106.44 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวน 204.84                  
ลา้นบาท  (2563: 106.44 ลา้นบาท) 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทั 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติั เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ 

20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 8,753 4,067 5,130 3,507 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,580 1,914 2,565 1,568 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 203 71 131 55 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 781 - 781 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (250) - (250) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 103 - 103 - 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ - 2,701 - - 
รับโอนพนกังานจากบริษทั เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั  2,521 - 2,521 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 15,691 8,753 10,981 5,130 

     
ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน     
   หมุนเวียน 280 208 280 208 
   ไม่หมุนเวียน 15,411 8,545 10,701 4,922 
 15,691 8,753 10,981 5,130 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
0.28 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.28 ลา้นบาท) (2563: 0.21 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.21 
ลา้นบาท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) (2563: 11 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด 1.89 - 2.04 1.58 - 2.04 1.89 1.58 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 4.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0 - 38  0 - 38 0 - 34 0 - 38 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1,330) 1,540 (1,016) 1,151 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1,580 (1,381) 1,146 (1,031) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (1,407) 380 (1,069) 217 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1,061) 1,268 (465) 523 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1,279 (1,092) 567 (510) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (1,022) 578 (493) 95 

21. ทุนเรือนหุ้น 

21.1 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564  ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 41.2 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 82.4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากเดิม 103 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
206 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 144.2 ลา้นบาท (หุน้สามญั 288.4 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
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21.2 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564  ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัดงัน้ี 

(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 144,200,000 บาท (หุ้นสามญั 288,400,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 144,199,795.50 บาท (หุ้นสามญั 288,399,591 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
โดยการลดหุ้นสามญัจ านวน 409 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล 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 (หุน้สามญั 356,079,510 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 
บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 67,679,919 หุ้น มูลค่าท่ีตราท่ีไวหุ้้นละ 0.50 บาท บริษทัฯได ้
จดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(2.1) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ ใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราการจดัสรรท่ี 30 หุ้นสามญัเดิมต่อ               
1 หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายอยูท่ี่ 20 บาทต่อหุน้  

 โดยก าหนดใหว้นัท่ี 21 กรกฎาคม 2564  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร 

 ภายหลังวนัจัดสรรและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯมียอดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
9,610,933 หุ้น และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 

(2.2) อนุมติัให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1”) จ านวนไม่เกิน 19,226,640 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราการจดัสรรท่ี 1 หุ้น
สามญัใหม่ต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัได ้1 หุ้น ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ราคาการใชสิ้ทธิอยู่ท่ี 25 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของ 
ทุก ๆ ไตรมาสนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ  

 โดยก าหนดใหว้นัท่ี 21 กรกฎาคม 2564  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร 

(2.3) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไปเป็นจ านวนไม่เกิน 38,839,959 
หุ้น มูลค่าท่ีตราท่ีไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 28,839,959 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้   หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
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รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จ านวนหุน้สามญั) (บาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 206,000,000 103,000,000 
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปี    
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 82,400,000 41,200,000 

ลดทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 (409) (205) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 67,679,919 33,839,960 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 356,079,510 178,039,755 

22.  ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ในระหว่าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 6.27 ลา้นบาท (2563: 2.56 ลา้นบาท) 

23. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564  ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1”) จ านวน
ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 19,226,640 หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจองซ้ือ : 19,221,866 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 

หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคา 25 บาท

ต่อหุน้ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ตุลาคม 2564 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัส้ินสุดอาย ุ :  31 ธนัวาคม 2566 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก

คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2566 



 

45 

 การเปล่ียนแปลงระหวา่งปีของใบส าคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี  

 จ านวนหน่วย (หน่วย) 

 2564 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี - 
บวก: ออกในระหวา่งปี 19,221,866 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินปี 19,221,866 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ
งานระหวา่งท า (33,767) (15,559) (15,558) (15,306) 

วตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์ชไ้ป 139,134 3,592 35,779 - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 327,775 194,061 235,980 137,468 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26,605 5,691 6,107 2,770 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 134,666 59,100 66,793 31,681 
ค่าโฆษณา 41,129 36,629 37,155 34,029 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัจ าหน่าย 34,632 23,982 18,514 14,165 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15,917 18,764 15,917 18,764 

25. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม)่   
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 36,763 16,701 34,312 13,082 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (9,565) (310) (1,104) (59) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุน 27,198 16,391 33,208 13,023 
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 จ านวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (127) - (127) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 137,681 75,646 158,673 64,168 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 27,536 15,129 31,735 12,834 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,886 268 1,738 189 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (462) - (265) - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 32 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 - - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

 
- 

 
326 

 
- 

 
- 

การรับรู้ผลขาดทุนทางภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในปีปัจจุบนั 

 
(1,778) 

 
- 

 
- 

 
- 

อ่ืน ๆ - 636 - - 

รวม (338) 1,262 1,473 189 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 27,198 16,391 33,208 13,023 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม)่   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 1,565 1,205  872 1,004 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 613  280  333 26 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ 3,203  504 - - 
ประมาณการการรับคืนสินคา้ 524  215  507 131 
สญัญาเช่า 38  24  38 24 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,634 1,751  1,692 1,026 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,920 - - - 

รวม 12,497 3,979 3,442 2,211 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ - 135 - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,496 3,775 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,552 4,312 - - 

รวม 7,048 8,222 - - 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,449 (4,243) 3,442 2,211 

     
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,978 3,379 3,442 2,221 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,529) (7,622) - - 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,449 (4,243) 3,442 2,221 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 3.24 ลา้นบาท (2563: 12.14 ลา้น
บาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้
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26. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน            
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับจ านวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ                     
หุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่า
ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีการค านวณจ านวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

 จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 
 (หน่วย: พนัหุน้) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ยอดยกมา  206,000 206,000 
บวก:  หุน้ปันผลท่ีออกระหวา่งปี 82,400 - 
          จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออก

ในระหวา่งปี 3,995 - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 292,395 206,000 

 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวนก าไรต่อหุ้นเพื่อสะทอ้นการออกหุ้นปันผลและ     
หุ้นเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดข้ึนตั้ งแต่วนัเร่ิมต้นของปีท่ีน าเสนอ ดังนั้ น ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี                
ปี 2563 จึงปรับปรุงเพือ่การเปรียบเทียบ 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 105,216 52,537 125,465 51,145 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
และช าระแลว้หลงัปรับปรุงดว้ยหุน้ปันผลและหุ้น
เพ่ิมทุน (พนัหุน้) 292,395 289,362 292,395 289,362 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.360 0.182 0.429 0.177 
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27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  5                        
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่
พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปีปัจจุบัน              
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 2.70 ลา้นบาท (2563: 1.82 ลา้นบาท) และเฉพาะบริษทัฯ 

1.82 ลา้นบาท (2563: 1.36 ลา้นบาท) 

28. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.2234 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
46.02 ลา้นบาท โดยก าหนดการจ่ายดงัน้ี 

 (1) จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0234 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 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 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว                 
ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี
ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการ  
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ โดยมีเขตภูมิศาสตร์หลกัตั้งอยูใ่นประเทศไทย กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน 
ดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับมนุษย ์(Human Healthcare)   

ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพ ชะลอวยั และความงามของมนุษย ์ไดแ้ก่ เวชภณัฑ์ โภชนบ าบดั เวชส าอาง  
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผลิตภณัฑ์โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic & Prebiotic) ผลิตภณัฑ์
อาหารสุขภาพ ผลิตภณัฑอ์าหารทัว่ไป อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละยารักษาโรค เป็นตน้ 

2. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสัตว ์ (Animal Healthcare)   

ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพของสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์ไดแ้ก่ เวชภณัฑโ์ภชนบ าบดั วคัซีน ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร ผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic & Prebiotic) ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวสุ์ขภาพ 
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เกรดพรีเม่ียม ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สูตรทั่วไป และอุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสตัวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์เป็นตน้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน   

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  
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ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                  
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 

 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับมนุษย ์

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับสตัว ์ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้  572,420 245,502 336,212 196,599 908,632 442,101 
ตน้ทุนขายและบริการ (287,311) (72,641) (220,537) (110,132) (507,848) (182,773) 
ก าไรขั้นตน้ 285,109 172,861 115,675 86,467 400,784 259,328 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย    (165,201) (127,049) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (102,164) (60,170) 
รายไดอ่ื้น     12,353 4,838 
ตน้ทุนทางการเงิน     (8,011) (1,138) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    - (162) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้    (79) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (27,198) (16,391) 
ก าไรส าหรับปี     110,484 59,256 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายย่อยผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการท่ีส าคญัซ่ึงมีจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 2.8 6.8 2.0 5.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.3 0.5 0.3 0.5 

รวม 3.1 7.3 2.3 6.2 
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30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการเป็นจ านวน 138.47 ลา้น
บาท (2563: 56.05 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ เป็นจ านวน 42.52 ลา้นบาท (2563: 36.03 ลา้นบาท) 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างอาคารส านักงานและ                        
ซ้ือเคร่ืองจกัรและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนเงิน 4.12 ลา้นบาท (2563: ไม่มี)  และเฉพาะของ
บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนเงิน 3.65 ลา้นบาท (2563: ไม่มี)  

30.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาการกระจายสินค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาผูจ้ดัจ าหน่ายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ   
ซ่ึงสัญญาผูจ้ดัจ าหน่ายดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 และไดมี้การ
ขยายอายุสัญญาเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2569 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดั
จ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีก าหนดในสญัญา  

30.5 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 
5.13 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2.26 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินฝากประจ าจ านวน 7.96 ลา้นบาท (2563: 7.96 ลา้นบาท) และ
เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 0.8 ลา้นบาท (2563: 0.8 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นการประกนัการ
ออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคารและบตัรเติมน ้ามนั 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้มื เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั
การเงิน โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงค้างของ
ลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ ระยะเวลาการใหสินเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 15 วนั ถึง 90 วนั 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงใน
ระหวา่งปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็น
การช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนดัช าระของ
คู่สญัญา 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุ่มบริษทัมิได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินอ่ืนเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 12 256 12 256 33.4199 
ยโูร 252 98 72 39 37.8948 
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 41 19 41 19 24.2627 
ฟรังกส์วสิ 1 - 1 - 36.5228 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 52 - 52 30.0371 
ยโูร - 49 - 49 36.8764 
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย - 307 - 307 22.9188 
เยน - 38,767 - 38,767 0.2907 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้มื
ระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุ่มบริษทัมิไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน  
1 ปี 

 
1 - 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

อตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน  
1 ปี 

 
1 - 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

อตัราดอกเบ้ีย      
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละตอ่ปี)      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,607 - 104,461 67,798 173,866 0.05 - 0.25 1,607 - 89,297 33,929 124,833 0.05 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 292,186 292,186 - - - - 214,126 214,126 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - - - - - 90,200 - - - 90,200 4.00 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 800 - - - 800 0.375 315 - - - 315 0.375 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 7,957 - - - 7,957 0.375 800 - - - 800 0.375 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 60 - - - 60 2.00 60 - - - 60 2.00 

 10,424 - 104,461 359,984 474,869  92,982 - 89,297 248,055 430,334  
หน้ีสินทางการเงิน             
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 80,000 - 40,000 - 120,000 MLR - 1.00,       

MLR - 1.50, 3.30 
40,000 - 40,000 - 80,000 MLR - 1.50, 3.30 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 149,360 149,360 - - - - 46,453 46,453 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบคุคลอ่ืน 6,000 - - - 6,000 4.00 - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

4,800 - - - 4,800 4.00 - - - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 222,686 - 222,686 MLR - 1.50, 
MLR - 1.25 

- - 204,836 - 204,836 MLR - 1.50, 
MLR - 1.25 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 568 1,903 - - 2,471 8.70 568 1,903 - - 2,471 8.70 

 91,368 1,903 262,686 149,360 505,317  40,568 1,903 244,836 46,453 333,760  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรา
ดอกเบ้ียปรับ    อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรา
ดอกเบ้ียปรับ    

 ภายใน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

ข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

ข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละตอ่ปี)      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,604 - 58,039 92,685 152,328 0.10 - 1.05 1,604 - 43,911 51,264 96,779 0.10 - 1.05 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 155,634 155,634 - - - - 113,189 113,189 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - - - - - 39,200 - - - 39,200 4.00 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 765 - - - 765 0.375 309 - - - 309 0.375 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 7,208 - 747 - 7,955 0.375 800 - - - 800 0.375 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 60 50 - - 110 2.00 60 50 - - 110 2.00 

 9,637 50 58,786 248,319 316,792  41,973 50 43,911 164,453 250,387  
หน้ีสินทางการเงิน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 123,010 123,010 - - - - 54,071 54,071 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 6,000 - - - 6,000 4.00 - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,800 - - - 4,800 4.00 - - - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 106,436 - 106,436 
MLR-1.50 , 
MLR-1.25 - - 106,436 - 106,436 

MLR-1.50, 
MLR-1.25 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 644 2,471 - - 3,115 8.70 521 2,471 - - 2,992 8.70 

 11,444 2,471 106,436 123,010 243,361  521 2,471 106,436 54,071 163,499  
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมธนาคารและสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง
ของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพยีงพอ ความเส่ียงดงักล่าวจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธข์องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตาม
สัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 120,000 - - 120,000 80,000 - - 80,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 149,360 - - 149,360 46,453 - - 46,453 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 6,000 - - - 6,000 - - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,800 - - - 4,800 - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 35,760 143,040 44,350 223,150 33,000 132,000 40,300 205,300 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 760 2,154 - 2,914 760 2,154 - 2,914 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 10,800 305,880 145,194 44,350 506,224 160,213 134,154 40,300 334,667 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 123,010 - - 123,010 54,071 - - 54,071 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 6,000 - - - 6,000 - - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,800 - - - 4,800 - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 15,600 62,400 28,700 106,700 15,600 62,400 28,700 106,700 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 887 2,914 - 3,801 760 2,914 - 3,674 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 10,800 139,497 65,314 28,700 244,311 70,431 65,314 28,700 164,445 
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31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.69:1 (2563: 0.55:1) และเฉพาะบริษทัฯ: 0.46:1 (2563: 
0.38:1) 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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