
 

 

 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ              
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้   

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 
ศิริวรรณ นิตยด์ ารง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 224,232          173,866          165,250          124,833          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 297,731          290,686          195,165          214,126          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - ส่วนทีถึงกาํหนด

   รับชาํระภายในหนึงปี 45                   60                   45                   60                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 2 -                      -                      90,200            90,200            

เงินจ่ายล่วงหนา้เพือซือสินคา้ 9,643              6,365              7,676              4,865              

สินคา้คงเหลือ 4 183,448          187,131          81,339            81,385            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 801                 800                 316                 315                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุปัน 1,029              955                 -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,165              6,749              619                 372                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 723,094          666,612          540,610          516,156          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7,957              7,957              800                 800                 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพือศึกษากิจการ 96,572            96,572            96,572            96,572            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                      -                      308,715          308,715          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 10,080            10,121            10,200            10,200            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 7 450,555          455,036          184,062          185,047          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,131              2,279              2,131              2,279              

ค่าความนิยม 22,159            22,159            -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,464            55,102            14,444            13,916            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,031              8,978              3,655              3,442              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,965              2,228              1,901              2,164              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 653,914          660,432          622,480          623,135          

รวมสินทรัพย์ 1,377,008       1,327,044       1,163,090       1,139,291       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 8 120,000          120,000          80,000            80,000            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9 166,620          149,360          44,301            46,453            

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน 6,000              6,000              -                      -                      

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 4,800              4,800              -                      -                      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 10 35,630            35,624            32,870            32,864            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 580                 567                 580                 567                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,931            14,798            20,599            13,851            

หนีสินหมุนเวียนอืน 5,561              4,486              3,781              3,172              

รวมหนีสินหมุนเวียน 362,122          335,635          182,131          176,907          

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 10 178,152          187,062          163,752          171,972          

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 1,753              1,903              1,753              1,903              

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16,513            15,411            11,498            10,701            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,548              3,529              -                      -                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 198,966          207,905          177,003          184,576          

รวมหนีสิน 561,088          543,540          359,134          361,483          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 356,079,510 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 178,040          178,040          178,040          178,040          

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 298,010,524 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 149,005          149,005          149,005          149,005          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 473,813          473,813          473,813          473,813          

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18,273            18,273            18,273            18,273            

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,703              3,703              -                      -                      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15,151            15,151            15,151            15,151            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,670          101,699          147,714          121,566          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 791,615          761,644          803,956          777,808          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24,305            21,860            -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 815,920          783,504          803,956          777,808          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377,008       1,327,044       1,163,090       1,139,291       

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้ 270,472         176,504         123,374         110,583         

รายไดอื้น 2,770             1,379             6,444             5,047             

รวมรายได้ 273,242         177,883         129,818         115,630         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 153,627         91,692           43,908           40,343           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 40,646           38,858           23,630           25,998           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,807           19,933           26,694           14,104           

รวมค่าใช้จ่าย 229,080         150,483         94,232           80,445           

กําไรจากการดาํเนินงาน 44,162           27,400           35,586           35,185           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (41)                 (49)                 -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงิน (3,450)            (1,223)            (2,771)            (1,078)            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 40,671           26,128           32,815           34,107           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (8,255)            (6,912)            (6,667)            (7,612)            

กําไรสําหรับงวด 32,416           19,216           26,148           26,495           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 32,416           19,216           26,148           26,495           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 29,971           17,363           26,148           26,495           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,445             1,853             

32,416           19,216           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 29,971           17,363           26,148           26,495           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,445             1,853             

32,416           19,216           

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท)

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10               0.06               0.09               0.09               

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 298,011         289,362         298,011         289,362         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้

จากการจ่าย จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวม

ส่วนเกินมูลค่า โดยใชหุ้น้ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ - ผูถื้อหุน้ของ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 - ตามทรีายงานไว้เดมิ 103,000                286,711              18,273                3,703                  8,877                  50,524                471,088              16,592                487,680              

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการทีเคยรับรู้ไว้

  จากการซือกิจการ (หมายเหตุ 5) -                            -                         -                         -                         -                         (1,239)                (1,239)                -                         (1,239)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 103,000                286,711              18,273                3,703                  8,877                  49,285                469,849              16,592                486,441              

กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม)่ -                            -                         -                         -                         -                         17,363                17,363                1,853                  19,216                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                         -                         -                         -                         17,363                17,363                1,853                  19,216                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 103,000                286,711              18,273                3,703                  8,877                  66,648                487,212              18,445                505,657              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 149,005                473,813              18,273                3,703                  15,151                101,699              761,644              21,860                783,504              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                         -                         -                         -                         29,971                29,971                2,445                  32,416                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                         -                         -                         -                         29,971                29,971                2,445                  32,416                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565 149,005                473,813              18,273                3,703                  15,151                131,670              791,615              24,305                815,920              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน รวม

ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 103,000                   286,711                   18,273                     8,877                       48,902                     465,763                   

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               26,495                     26,495                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               26,495                     26,495                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 103,000                   286,711                   18,273                     8,877                       75,397                     492,258                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 149,005                   473,813                   18,273                     15,151                     121,566                   777,808                   

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               26,148                     26,148                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               26,148                     26,148                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 149,005                   473,813                   18,273                     15,151                     147,714                   803,956                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 40,671            26,128            32,815            34,107            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,128              5,589              2,437              921                 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 260                 287                 105                 4                     

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ(โอนกลบั) 204                 83                   (404)                (45)                  

   ประมาณการรับคืนสินคา้ 507                 839                 542                 782                 

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                      1,570              -                      1,217              

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 41                   49                   -                      -                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,039              724                 757                 470                 

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 199                 (121)                109                 (121)                

   รายไดท้างการเงิน (7)                    (11)                  (892)                (390)                

   ตน้ทุนทางการเงิน 3,450              1,223              2,771              1,078              

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 54,492            36,360            38,240            38,023            

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (7,300)             (59,839)           18,853            (28,005)           

   เงินจ่ายล่วงหนา้เพือซือสินคา้ (3,278)             896                 (2,811)             1,804              

   สินคา้คงเหลือ 3,479              (7,641)             450                 7,404              

   สินทรัพยห์มนุเวียนอืน 584                 (468)                (247)                82                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 263                 2                     263                 35                   

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16,382            33,657            (2,638)             (7,936)             

   หนีสินหมุนเวียนอืน 556                 218                 55                   158                 

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                      283                 -                      -                      

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 65,178            3,468              52,165            11,565            

   จ่ายภาษีเงินได้ (230)                (323)                (132)                (50)                  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 64,948            3,145              52,033            11,515            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนีค่าเงินลงทุน -                      (10,000)           -                      (10,000)           

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ -                      (10,200)           -                      (10,200)           

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 15                   15                   15                   15                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนเพิมขึน (1)                    (3)                    (1)                    (2)                    

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,514)             (18,780)           (879)                (6,233)             

เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (953)                -                      (953)                -                      

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                      2,804              -                      2,804              

เงินสดจ่ายมดัจาํเพือซือสินทรัพย์ -                      (16,000)           -                      (16,000)           

เงินสดรับจากดอกเบีย 2                     4                     895                 412                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,451)             (52,160)           (923)                (39,204)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสันจากธนาคาร -                      15,000            -                      -                      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (8,940)             (3,900)             (8,250)             (3,900)             

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (137)                (179)                (137)                (127)                

จ่ายดอกเบีย (2,954)             (1,215)             (2,296)             (1,038)             

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (12,031)           9,706              (10,683)           (5,065)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 50,466            (39,309)           40,427            (32,754)           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 173,866          152,328          124,833          96,779            

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน (100)                -                      (10)                  -                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 224,232          113,019          165,250          64,025            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสด

   เจา้หนีอืนจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณเ์พิมขึน 394                 4,046              -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)  

1 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดตามกฎหมายไทยและ               
ได้จดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดเม่ือวนัท่ี                 
15 พฤษภาคม 2562 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการน าเขา้ ผลิตและจ าหน่ายยา ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของคนและสัตว ์โดยบริษทัฯ
ไดท้ าสัญญาแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้เพื่อท าหนา้ท่ีบริการจดัจ าหน่ายสินคา้  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดแ้สดงรายการใน          
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)  

2 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการ
ก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 7,485 38,238 
รายไดอ้ื่น - - 3,432 3,440 
ดอกเบ้ียรับ - - 890 387 
ซ้ือสินคา้ - - - 16 
ค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่าย - - - 23 
รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า     
รายไดอ้ื่น 48 - 48 - 
ซ้ือสินคา้ 763 - 763 - 
รายการธุรกิจกับบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ 1,640 1,506 - - 
ซ้ือสินคา้ 12,679 5,443 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 47 47 - - 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 67,273 74,203 
การร่วมคา้ 104 53 99 48 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 620 626 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  724 679 67,372 74,251 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3) (2) (105) - 

ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 
(หมายเหตุ 3) 721 677 67,267 74,251 

     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
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 76,000 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 90,200 90,200 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                   
ไม่มีการเคล่ือนไหว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 90.2 ล้านบาท                  
(31 ธนัวาคม 2564: 90.2 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0  ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.0 
ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - - 124 
การร่วมคา้ 356 264 356 253 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 47 401 - - 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 384 358 320 320 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 9) 787 1,023 676 697 

     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

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

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 4,800 4,800 - - 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                    
ไม่มีการเคล่ือนไหว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 4.8 ล้านบาท                  
(31 ธันวาคม 2564: 4.8 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 4.0 
ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ                                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,780 4,626 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 265 324 

รวม 5,045 4,950 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    31 ธนัวาคม 31 มีนาคม    31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 620 626 7,603 26,261 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั - - 16,569 21,313 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั - - 4,813 4,784 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  - - 3,561 3,524 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั - - 30,938 13,958 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั - - 71 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  620 626 63,555 69,840 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3) (2) (105) - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุ 2) 617 624 63,450 69,840 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 175,010 157,104 86,928 80,489 
คา้งช าระไมเ่กิน 30 วนั 29,883 9,905 20,689 - 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั 2,559 3,197 - - 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  1,485 2,212 - - 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั 5,171 1,747 - - 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั 883 236 - - 

คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 775 775 513 513 

รวมลูกหนีก้ารค้าที่ขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย 215,766 175,176 108,130 81,002 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,207) (1,943) (513) (513) 

รวมลูกหนีก้ารค้าทีข่ายผ่านผู้จัดจ าหน่าย - สุทธ ิ 213,559 173,233 107,617 80,489 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    31 ธนัวาคม 31 มีนาคม    31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 22,850 61,723 7,557 50,510 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 7,029 5,650 632 2,640 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั 1,003 564 3 124 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  5,019 1,168 4,431 481 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั 818 6,559 - 488 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั 12,042 10,459 - - 
คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 5,082 4,005 3,844 3,844 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 53,843 90,128 16,467 58,087 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5,875) (5,880) (3,844) (3,844) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั - สุทธ ิ 47,968 84,248 12,623 54,243 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 262,144 258,105 183,690 204,572 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 104 53 3,817 4,411 
ลูกหน้ีอืน่ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  35,483 32,528 7,658 5,143 

รวมลูกหนีอ่ื้น  35,587 32,581 11,475 9,554 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 297,731 290,686 195,165 214,126 

ลูกหน้ีรายย่อยท่ีขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่าบริการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทั
จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายเม่ือมีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายย่อยผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย 

การนบัอายขุองลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

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

(2) กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายย่อย การนบัอายุหน้ีจะถือตาม
ระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่ลูกหน้ีรายย่อย แต่ผูจ้ดัจ าหน่ายจะรับผิดชอบเฉพาะ
การจดัเก็บหน้ีให้ โดยจะเร่ิมตน้นับอายุหน้ีจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายย่อยผ่านผูจ้ดั
จ าหน่าย 
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4. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,062 1,665 
บวก: รายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 1,202 267 
หกั: กลบัรายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (998) (671) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 3,266 1,261 

5. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 ช าระแลว้ (ร้อยละ) ราคาทุน ส าหรับงวดสามเดือน 

  31 
มีนาคม  

31 
 ธนัวาคม  

31 
มนีาคม  

31 
 ธนัวาคม  

31 
มีนาคม  

31 
 ธนัวาคม  

ส้ินสุดวนัท่ี                        
31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

       (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ 
จ ากดั 

จ าหน่ายอาหาร และ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ลี้ยงและ
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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กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ 
วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั โดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในปี 2564 ซ่ึงอยู่
ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ทั้งน้ีภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดรั้บข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติมและไดท้ าการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไวจ้ากการซ้ือกิจการท าให้ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจ านวน 1.24 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง               
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 นอกจากน้ี              
กลุ่มบริษทัได้ปรับปรุงยอ้นหลงังบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยจ านวนเงินของรายการท่ีปรับปรุงมีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
  

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ตน้ทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น  1,648 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง  (330) 
การแบ่งก าไร   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯลดลง  (1,318) 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯลดลง  (1,318) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง  (0.005) 

6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
งบการเงิน                              

เฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

 ช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

 
 

ช่ือบริษทั 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

31 
มีนาคม

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

31 
มีนาคม

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

31 
มีนาคม

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

31 
มีนาคม

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

       (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-         
ซีวิตา้ จ ากดั  

วิจยัและพฒันา ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 

20,000 20,000 51 51 10,080 10,121 10,200 10,200 

 รวม      10,080 10,121 10,200 10,200 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                 
ในการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
เงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จ ากดั (41) (49) - - 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 
 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 455,036 185,047 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,908 879 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,389) (1,864) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 450,555 184,062 

8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย                                       
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR - 1.0, 

MLR-1.5, 3.3 
MLR - 1.0, 

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

 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและการค ้าประกนัลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 356 556 356 253 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 82,253 69,099 17,702 21,927 
เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 60 - 124 
เจา้หน้ีอืน่ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         11,875 11,738 8,698 6,410 
ตัว๋เงินจ่าย 607 213 607 202 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 431 407 320 320 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         18,231 15,514 5,582 3,539 
เจา้หน้ีผูจ้ดัจ าหน่าย 20,047 18,828 7,162 8,269 

อืน่ ๆ 32,820 32,945 3,874 5,409 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 166,620 149,360 44,301 46,453 

10.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 214,210 223,150 197,050 205,300 
หกั : ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี (428) (464) (428) (464) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 213,782 222,686 196,622 204,836 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (35,630) (35,624) (32,870) (32,864) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ                          
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 178,152 187,062 163,752 171,972 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 
 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 222,686 204,836 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 36 36 
หกั: ช าระคืนระหวา่งงวด (8,940) (8,250) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 213,782 196,622 

 บริษัทฯ 

1. เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง                         
ในประเทศในวงเงินรวม 108 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อายสุัญญา 7 ปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 1.3 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

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

2. เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเพิ่มเติม 
ในวงเงินรวม 120 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุสัญญา 7 ปี  
มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 1.45 ล้านบาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ียดงัน้ี  

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

3. เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเพิ่มเติม         
ในวงเงินรวม 200 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุสัญญา 7 ปี  
มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 2.4 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตรา
ดอกเบ้ียดงัน้ี  

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 200 ลา้นบาท 
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 บริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
ในประเทศในวงเงินรวม 19 ลา้นบาท เพื่อขยายธุรกิจ เงินกูย้มืดงักล่าวมีอายุสัญญา 7 ปี มีก าหนดช าระคืน
เป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 0.23 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวน 213.78 ล้านบาท                  
(31 ธันวาคม 2564: 222.69 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวน 
196.62 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2564: 204.84 ลา้นบาท) 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรของกลุ่มบริษัท                              
หุน้ของบริษทัยอ่ยและค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติั เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 8,289 9,016 6,880 7,887 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (34) (2,104) (213) (275) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุน 8,255 6,912 6,667 7,612 
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12. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

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
สัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

ใหมต่่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคา 

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

สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 และวนัก าหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

 การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวดของใบส าคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี  

 จ านวนหน่วย (หน่วย) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 19,221,866 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 19,221,866 

13. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ                     
หุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ได้
มีการแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่มีการค านวณจ านวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

 การปรับปรุงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบก าไรขาดทุนส าหรับ          
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) (0.03) (0.04) 

14. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่ม
บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับมนุษย ์

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับสัตว ์ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้ 174,254 108,129 96,218 68,375 270,472 176,504 
ตน้ทุนขายและบริการ               (90,790) (51,213) (62,837) (40,479) (153,627) (91,692) 

ก าไรขั้นตน้ 83,464 56,916 33,381 27,896 116,845 84,812 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (40,646) (38,858) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (34,807) (19,933) 
รายไดอ้ื่น     2,770 1,379 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3,450) (1,223) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (41) (49) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (8,255) (6,912) 

ก าไรส าหรับงวด     32,416 19,216 

 ลกูค้ารายใหญ่ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายย่อยผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกันธนาคาร 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการ 161.93 138.47 54.63 42.52 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน - 4.12 - 3.65 
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 5.21 5.13 - - 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาการกระจายสินค้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาผูจ้ดัจ าหน่ายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ   
ซ่ึงสัญญาผูจ้ดัจ าหน่ายดังกล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 และได้มี              
การขยายอายุสัญญาเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2569 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
จดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีก าหนดในสัญญา  

16.  คดีฟ้องร้อง 

16.1 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีจาก
บริษทัแห่งหน่ึง ขณะน้ี คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้คาดว่า
จะไม่มีหน้ีสินท่ีตอ้งบนัทึกเพิ่มเติม 

16.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบัอดีตพนักงานของบริษทัฯเก่ียวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชย
ในส่วนท่ีนอกเหนือจากนโยบายของบริษัทฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจ านวน 8.65 ล้านบาท                   
โดยการพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯไดส้อบทานผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและเห็นว่าบริษทัฯจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมจัดตั้ งบริษัทของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
อินเตอร์ ฟาร์มาซี จ ากดั โดยมีทุนเร่ิมแรกจ านวน 315 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 3.15 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัเดียวกนั บริษทัยอ่ยไดเ้รียกช าระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 รวมเป็นจ านวนเงิน 78.75 
ลา้นบาทและบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้แลว้ 

 ต่อมา ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  ดรัก แคร์ จ ากัด                               
เป็นจ านวน 156,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.67 ของหุ้นทั้ งหมดของบริษัทดังกล่าว รวมเป็น             
จ านวนเงิน 311 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเขา้ซ้ือหุ้นดังกล่าวน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ             
คร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564  

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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