
 

 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม              

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ               

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

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

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้   

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 วา่เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มาซี จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ดรัก แคร์ จาํกดั ปัจจุบนั กลุ่มบริษทั

อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ี

ซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการจดัทาํและส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและ

วดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้

เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ และในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการ

ปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ เม่ือไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพื่อรายงานใน

งบการเงิน ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 

 
 

 

 

ศิริวรรณ นิตยด์าํรง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2565 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 239,625          173,866          139,331          124,833          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 342,614          290,686          229,347          214,126          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   รับช าระภายในหน่ึงปี 30                   60                   30                   60                   
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                     -                     90,200            90,200            
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 7,208              6,365              7,208              4,865              
สินคา้คงเหลือ 4 301,490          187,131          73,854            81,385            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 803                 800                 318                 315                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุปัน 1,074              955                 -                     -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,087            6,749              2,440              372                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 903,931          666,612          542,728          516,156          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7,957              7,957              800                 800                 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือศึกษากิจการ -                     96,572            -                     96,572            
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     623,715          308,715          
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 6 9,867              10,121            10,200            10,200            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 464,006          455,036          183,605          185,047          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 77,316            2,279              27,944            2,279              
ค่าความนิยม 5 295,425          22,159            -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,454            55,102            15,601            13,916            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,832            8,978              4,003              3,442              
เงินมดัจ า 19,022            1,517              1,989              1,453              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,510              711                 2,445              711                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 951,389          660,432          870,302          623,135          
รวมสินทรัพย์ 1,855,320       1,327,044       1,413,030       1,139,291       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 9 160,825          120,000          100,000          80,000            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 325,397          149,360          62,354            46,453            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 6,000              6,000              -                     -                     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 4,800              4,800              -                     -                     
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 11 64,308            35,624            61,548            32,864            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 12 6,686              567                 1,473              567                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,682            14,798            13,554            13,851            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,393              4,486              4,239              3,172              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 590,091          335,635          243,168          176,907          
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 11 335,292          187,062          321,582          171,972          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 12 45,505            1,903              6,668              1,903              
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 27,489            15,411            12,294            10,701            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,127              3,529              -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 2,141              -                     -                     -                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 412,554          207,905          340,544          184,576          
รวมหนีสิ้น 1,002,645       543,540          583,712          361,483          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 15
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 356,079,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 178,040          178,040          178,040          178,040          
    ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 298,010,524 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 149,005          149,005          149,005          149,005          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 473,813          473,813          473,813          473,813          
ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18,273            18,273            18,273            18,273            
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,703              3,703              -                     -                     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 15,151            15,151            15,151            15,151            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,262          101,699          173,076          121,566          
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 822,207          761,644          829,318          777,808          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 30,468            21,860            -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 852,675          783,504          829,318          777,808          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,855,320       1,327,044       1,413,030       1,139,291       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 409,436        198,297        163,514        140,446        
รายไดอ่ื้น 1,806            2,973            4,782            7,003            
รวมรายได้ 411,242        201,270        168,296        147,449        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 256,258        103,231        80,846          59,297          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 80,298          45,050          28,014          30,458          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,134          20,018          23,405          13,596          
รวมค่าใช้จ่าย 376,690        168,299        132,265        103,351        
ก าไรจากการด าเนนิงาน 34,552          32,971          36,031          44,098          
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (213)              (41)                -                    -                    
ตน้ทนุทางการเงิน (5,381)           (1,393)           (3,956)           (1,059)           
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 28,958          31,537          32,075          43,039          
ภาษีเงินได้ 13 2,975            (7,684)           (6,713)           (8,700)           
ก าไรส าหรับงวด 31,933          23,853          25,362          34,339          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                    -                    -                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 31,933          23,853          25,362          34,339          

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,592          23,420          25,362          34,339          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,341            433               

31,933          23,853          
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,592          23,420          25,362          34,339          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,341            433               

31,933          23,853          
ก าไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10              0.08              0.09              0.12              

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 298,011        289,362        298,011        289,362        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 679,908        374,801        286,888        251,029        
รายไดอ่ื้น 4,576            4,352            11,226          12,050          
รวมรายได้ 684,484        379,153        298,114        263,079        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 409,885        194,923        124,754        99,640          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 120,944        83,908          51,644          56,456          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,941          39,951          50,099          27,700          
รวมค่าใช้จ่าย 605,770        318,782        226,497        183,796        
ก าไรจากการด าเนนิงาน 78,714          60,371          71,617          79,283          
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 6 (254)              (90)                -                    -                    
ตน้ทนุทางการเงิน (8,831)           (2,616)           (6,727)           (2,137)           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 69,629          57,665          64,890          77,146          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (5,280)           (14,596)         (13,380)         (16,312)         
ก าไรส าหรับงวด 64,349          43,069          51,510          60,834          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                    -                    -                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 64,349          43,069          51,510          60,834          

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 60,563          40,783          51,510          60,834          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,786            2,286            

64,349          43,069          
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 60,563          40,783          51,510          60,834          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,786            2,286            

64,349          43,069          
ก าไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.20              0.14              0.17              0.21              

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 298,011        289,362        298,011        289,362        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้
จากการจ่าย จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

ส่วนเกินมูลค่า โดยใชหุ้้น ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ - ผูถื้อหุ้นของ อ านาจควบคุม ส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 103,000               286,711             18,273               3,703                 8,877                 50,524               471,088             16,592               487,680             
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว้
  จากการซ้ือกิจการ (หมายเหตุ 5) -                           -                        -                        -                        -                        (1,239)               (1,239)               -                        (1,239)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 103,000               286,711             18,273               3,703                 8,877                 49,285               469,849             16,592               486,441             
ก าไรส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                           -                        -                        -                        -                        40,783               40,783               2,286                 43,069               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        40,783               40,783               2,286                 43,069               
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 15) 41,200                 -                        -                        -                        -                        (41,200)             -                        -                        -                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                           -                        -                        -                        -                        (4,820)               (4,820)               -                        (4,820)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 144,200               286,711             18,273               3,703                 8,877                 44,048               505,812             18,878               524,690             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 149,005               473,813             18,273               3,703                 15,151               101,699             761,644             21,860               783,504             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
  บริษทัยอ่ยจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        4,822                 4,822                 
ก าไรส าหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        60,563               60,563               3,786                 64,349               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                        -                        -                        -                        60,563               60,563               3,786                 64,349               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 149,005               473,813             18,273               3,703                 15,151               162,262             822,207             30,468               852,675             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน รวม
ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 103,000                  286,711                  18,273                    8,877                      48,902                    465,763                  
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              60,834                    60,834                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              60,834                    60,834                    
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 15) 41,200                    -                              -                              -                              (41,200)                   -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              -                              (4,820)                     (4,820)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 144,200                  286,711                  18,273                    8,877                      63,716                    521,777                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 149,005                  473,813                  18,273                    15,151                    121,566                  777,808                  
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              51,510                    51,510                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              51,510                    51,510                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 149,005                  473,813                  18,273                    15,151                    173,076                  829,318                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
ก าไรก่อนภาษี 69,629            57,665            64,890            77,146            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19,901            11,412            5,009              1,915              
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 1,895              996                 581                 82                   
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ(โอนกลบั) 1,112              (578)               166                 (70)                 
   ประมาณการรับคืนสินคา้ 705                 987                 739                 845                 
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     1,570              -                     1,217              
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 254                 90                   -                     -                     
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,468              1,447              1,514              940                 
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 225                 179                 202                 70                   
   รายไดท้างการเงิน (102)               (57)                 (1,861)            (962)               
   ตน้ทนุทางการเงิน 8,831              2,616              6,727              2,137              
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 104,918          76,327            77,967            83,320            
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (29,044)          (92,805)          (15,803)          (64,508)          
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ (843)               (11,189)          (2,343)            (7,914)            
   สินคา้คงเหลือ (39,016)          (37,511)          7,365              (3,127)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,777)            (418)               (2,068)            (75)                 
   เงินมดัจ า (504)               (292)               (536)               (258)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,799)            71                   (1,734)            71                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,190            63,200            15,696            14,500            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,084              581                 303                 388                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                     478                 -                     -                     
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 109,209          (1,558)            78,847            22,397            
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 85                   36                   66                   22                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (15,360)          (9,017)            (14,238)          (5,916)            
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 93,934            (10,539)          64,675            16,503            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าเงินลงทนุ -                     (10,000)          -                     (10,000)          
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายซ้ือ) (291,247)        -                     (315,000)        -                     
รับคืนเงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือศึกษากิจการ 96,572            -                     96,572            -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมคา้ -                     (10,200)          -                     (10,200)          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (26,000)          
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 30                   20                   30                   20                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (3)                   (5)                   (3)                   (5)                   
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,364)            (35,877)          (2,314)            (6,921)            
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (20,000)          -                     (20,000)          -                     
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,557)            (36)                 (2,557)            (36)                 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     2,804              -                     2,804              
เงินสดจ่ายมดัจ าเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ -                     (16,000)          -                     (16,000)          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5                     6                     1,796              555                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (223,564)        (69,288)          (241,476)        (65,783)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 28,762            25,000            20,000            -                     
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 200,000          -                     200,000          -                     
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (500)               -                     (500)               -                     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (22,680)          (7,800)            (21,300)          (7,800)            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,631)            (361)               (375)               (255)               
จ่ายดอกเบ้ีย (8,542)            (2,550)            (6,529)            (2,059)            
เงินปันผลจ่าย -                     (4,825)            -                     (4,825)            
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 195,409          9,464              191,296          (14,939)          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 65,779            (70,363)          14,495            (64,219)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 173,866          152,328          124,833          96,779            
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน (20)                 (109)               3                     -                     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 239,625          81,856            139,331          32,560            

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 1,365              5,766              -                     -                     
   เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง -                     (5)                   -                     (5)                   
   ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายหุ้นปันผล -                     41,200            -                     41,200            
  การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 6,046              -                     6,046              -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

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 าหน่ายยา ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของคนและสัตว ์โดยบริษทัฯ
ไดท้ าสญัญาแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้เพื่อท าหนา้ท่ีบริการจดัจ าหน่ายสินคา้  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการใน          
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัของบริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน ยกเวน้การลงทุน                       
ในบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

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

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 36,213 33,641 
รายไดอ่ื้น - - 3,541 4,061 
ดอกเบ้ียรับ - - 899 546 
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     
ขายสินคา้ 500 - - - 
รายไดอ่ื้น 15 - 15 - 
ซ้ือสินคา้ 368 - 244 - 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน     
ขายสินคา้ 1,633 1,970 - - 
ซ้ือสินคา้ 11,898 7,609 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 48 48 - - 

  

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

3 

   

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 43,698 71,879 
รายไดอ่ื้น - - 6,973 7,888 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,789 933 
ซ้ือสินคา้ - - - 16 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย - - - 23 
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     
ขายสินคา้ 500 - - - 
รายไดอ่ื้น 63 - 63 - 
ซ้ือสินคา้ 1,131 - 1,007 - 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน     
ขายสินคา้ 3,273 3,476 - - 
ซ้ือสินคา้ 24,577 13,052 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 95 95 - - 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 82,060 74,203 
การร่วมคา้ 120 53 116 48 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 646 626 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกนั  766 679 82,176 74,251 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3) (2) (218) - 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุ 3) 763 677 81,958 74,251 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
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 76,000 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 90,200 90,200 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                   
ไม่มีการเคล่ือนไหว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 90.2 ลา้นบาท                  
(31 ธนัวาคม 2564: 90.2 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.0 
ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 124 
การร่วมคา้ 291 264 158 253 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 976 401 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 380 358 320 320 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 10) 1,647 1,023 478 697 

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

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                    
ไม่มีการเคล่ือนไหว 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 4.8 ลา้นบาท                  
(31 ธันวาคม 2564: 4.8 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 4.0 
ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือน                   
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,957 5,219 8,737 9,845 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 265 324 530 648 

รวม 4,222 5,543 9,267 10,493 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 646 626 36,557 26,261 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั - - 1,300 21,313 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั - - 4,442 4,784 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  - - 1,860 3,524 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั - - 24,943 13,958 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั - - 5,449 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  646 626 74,551 69,840 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3) (2) (218) - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุ 2) 643 624 74,333 69,840 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 183,557 157,104 85,846 80,489 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 33,403 9,905 22,498 - 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั 1,910 3,197 - - 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  1,864 2,212 - - 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั 1,482 1,747 - - 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั 3,301 236 - - 

คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 747 775 513 513 

รวมลูกหนีก้ารค้าท่ีขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย 226,264 175,176 108,857 81,002 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2,862) (1,943) (839) (513) 

รวมลูกหนีก้ารค้าท่ีขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย - สุทธิ 223,402 173,233 108,018 80,489 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 69,001 61,723 32,204 50,510 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 1,517 5,650 641 2,640 
คา้งช าระ 31 ถึง 60 วนั 795 564 - 124 
คา้งช าระ 61 ถึง 90 วนั  883 1,168 - 481 
คา้งช าระ 91 ถึง 180 วนั 1,023 6,559 - 488 
คา้งช าระ 181 ถึง 365 วนั 6,385 10,459 - - 

คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 10,867 4,005 3,843 3,844 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 90,471 90,128 36,688 58,087 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (6,855) (5,880) (3,881) (3,844) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 83,616 84,248 32,807 54,243 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 307,661 258,105 215,158 204,572 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 120 53 7,625 4,411 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  34,833 32,528 6,564 5,143 

รวมลูกหนีอ่ื้น  34,953 32,581 14,189 9,554 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 342,614 290,686 229,347 214,126 
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ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่าบริการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทั
จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายเม่ือมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย 

การนบัอายขุองลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

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

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

4. การปรับลดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,062 1,665 
บวก: เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) 106 - 
         รายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 2,812 895 
หกั: กลบัรายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (1,700) (729) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 4,280 1,831 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 ช าระแลว้ (ร้อยละ) ราคาทุน ส าหรับงวดหกเดือน 

  30 
มิถุนายน  

31 
 ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
 ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
 ธนัวาคม  

ส้ินสุดวนัท่ี                        
30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

       (ตรวจสอบแลว้)   
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 - - 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มาซี 
จ ากดั 

ธุรกิจลงทุน 315,000 - 100 - 315,000 - - - 

รวม      623,715  308,715 - - 

 บริษัท โมเดร์ิน ฟาร์มา จ ากดั 

 กลุ่มบริษทัได้ด าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา                       
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั โดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในปี 2564 ซ่ึงอยู่
ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 3 ทั้งน้ีภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติมและได้ท าการปรับยอ้นหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไวจ้ากการซ้ือกิจการท าให้ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจ านวน 1.24 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง               
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 นอกจากน้ี              
กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยจ านวนเงินของรายการท่ีปรับปรุงมีดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 
 

ส าหรับงวด                
สามเดือน                       
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2564 

ส าหรับงวด               
หกเดือน                   
ส้ินสุดวนัท่ี                                 

30 มิถุนายน 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ตน้ทุนขายและบริการเพิ่มข้ึน 1,677 3,325 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (335) (665) 
การแบ่งก าไร   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง (1,342) (2,660) 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง (1,342) (2,660) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (0.004) (0.009) 

 บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มาซี จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี  1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมจัดตั้ งบริษัทของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาซี จ ากัด (“บริษัทย่อย”)                      
มีมติอนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โดยมีทุนเร่ิมแรกจ านวน 315 ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จ านวน 3.15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษทัย่อยดังกล่าวไดจ้ด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัเดียวกนั บริษทัยอ่ยไดเ้รียกช าระค่าหุน้และบริษทัฯ ได้
จ่ายช าระค่าหุน้จ านวน 315 ลา้นบาทแก่บริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนเมษายน 2565 

 บริษัท ดรัก แคร์ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มาซี จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั   
ดรัก แคร์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขายปลีกสินคา้ทางเวชกรรม เวชส าอางและสินคา้ทางการแพทย์
ภายใตแ้บรนด์ “Lab Pharmacy” จากผูถื้อหุ้นเดิมเป็นจ านวน 156,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.67  
ของหุ้นทั้ งหมดของบริษัทดังกล่าว รวมเป็น จ านวนเงิน 311 ล้านบาท ทั้ งน้ีการเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวน้ี                       
เป็ น ไปตามม ติ ท่ี ป ระ ชุมคณ ะกรรมการบ ริษัทฯค ร้ัง ท่ี  7/2564 เม่ื อวัน ท่ี  9 พฤศจิก ายน  2564                                   
โดยมีวตัถุประสงคข์องการลงทุนเพื่อการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษทั 

 การซ้ือธุรกิจมีผลท าใหก้ลุ่มบริษทัควบคุมบริษทั ดรัก แคร์ จ ากดั ดงันั้นบริษทั ดรัก แคร์ จ ากดั จึงมีสถานะ
เป็นบริษทัยอ่ยและรวมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
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 รายไดแ้ละก าไรของบริษทั ดรัก แคร์ จ ากดั ถูกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวด                
สามเดือน                       
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2565 

ส าหรับงวด               
หกเดือน                   
ส้ินสุดวนัท่ี                                 

30 มิถุนายน 2565 

รายได ้ 126 126 
ก าไร 13 13 

 หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้งวดของปีปัจจุบนั รายไดแ้ละก าไรของบริษทั ดรัก แคร์ จ ากดั ท่ีจะถูกรวม 
อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวด                
สามเดือน                       
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2565 

ส าหรับงวด               
หกเดือน                   
ส้ินสุดวนัท่ี                                 

30 มิถุนายน 2565 

รายได ้ 126 234 
ก าไร 13 15 

 ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า
และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือ ซ่ึงการวดัมูลค่าดังกล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ท าให้กลุ่มบริษัทต้องประมาณการมูลค่าของรายการเพื่อรายงานใน                    
งบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้
ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่               
ณ วนัซ้ือ อยา่งไรกต็าม การวดัมูลค่าจะถูกด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ 
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 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั ดรัก แคร์ จ ากดั ณ วนัซ้ือกิจการ 
เป็นดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย ์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,753 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,767 
สินคา้คงเหลือ 76,455 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,561 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 7) 15,711 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 8) 51,188 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,411 
เงินมดัจ า 17,001 
หน้ีสิน  
เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุ 9) 12,063 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 97,281 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 93 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 12) 45,306 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,436 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 2,141 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือ 42,556 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4,822) 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 37,734 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย 311,000 

ค่าความนิยม 273,266 

  
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย 311,000 
หกั:  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (19,753) 
กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิจาก  

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 291,247 
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 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจจ านวน 1.74 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายไวใ้นงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 22,159 
บวก: เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 273,266 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 295,425 

6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
งบการเงิน                              
เฉพาะกิจการ 

 ทุนท่ีออกและ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

 ช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

 
 

ช่ือบริษทั 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

30 
มิถุนายน

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน

2565 

31 
 ธนัวาคม 

2564 

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

วจิยัและพฒันา ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 

20,000 20,000 51 51 9,867 10,121 10,200 10,200 

 รวม      9,867 10,121 10,200 10,200 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                 
ในการร่วมคา้ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
เงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จ ากดั (254) (90) - - 
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7. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 
 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 455,036 185,047 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) 15,711 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,729 2,314 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (14,470) (3,756) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 464,006 183,605 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 
 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 2,279 2,279 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) 51,188 - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 26,046 26,046 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,197) (381) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 77,316 27,944 
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9. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย                                       
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชี 8.845 - 20,825 - - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MLR-1.0, 

MLR-1.5,3.3 
MLR-1.0, 

MLR-1.5, 3.3 140,000 120,000 100,000 80,000 
รวม   160,825 120,000 100,000 80,000 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร                
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 120,000 80,000 
บวก: เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) 12,063 - 
  เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 28,762 20,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 160,825 100,000 

 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและการค ้าประกนัลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,219 556 158 253 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 225,854 69,099 33,079 21,927 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 60 - 124 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั         19,678 11,738 9,510 6,410 
ตัว๋เงินจ่าย 844 213 409 202 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 428 407 320 320 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         24,508 15,514  8,686 3,539 
เจา้หน้ีผูจ้ดัจ าหน่าย 18,451 18,828 5,859 8,269 

อ่ืน ๆ 34,415 32,945 4,333 5,409 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 325,397 149,360 62,354 46,453 

11.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 400,470 223,150 384,000 205,300 
หกั : ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี (870) (464) (870) (464) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 399,600 222,686 383,130 204,836 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (64,308) (35,624) (61,548) (32,864) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ                          
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 335,292 187,062 321,582 171,972 
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ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 
 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 222,686 204,836 
บวก: รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด 200,000 200,000 
          ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 94 94 
หกั: ช าระคืนระหวา่งงวด (22,680) (21,300) 
         จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (500) (500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 399,600 383,130 

 บริษัทฯ 

1. เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง                         
ในประเทศในวงเงินรวม 108 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อายสุญัญา 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 าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเพิ่มเติม 
ในวงเงินรวม 120 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้มืดงักล่าวมีอายสุัญญา 7 ปี  
มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 1.45 ลา้นบาท 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 ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเพิ่มเติม         
ในวงเงินรวม 200 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้มืดงักล่าวมีอายสุัญญา 7 
ปี  มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 2.4 ลา้นบาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ียดงัน้ี  

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ ไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้
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 บริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
ในประเทศในวงเงินรวม 19 ลา้นบาท เพื่อขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุสัญญา 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 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวน 399.60 ลา้นบาท                  
(31 ธันวาคม 2564: 222.69 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจ านวน 
383.13 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2564: 204.84 ลา้นบาท) 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรของกลุ่มบริษัท                              
หุน้ของบริษทัยอ่ยและค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติั เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ 

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน   
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 63,149 2,914 9,467 2,914 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (10,958) (444) (1,326) (444) 

รวม 52,191 2,470 8,141 2,470 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,686) (567) (1,473) (567) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 45,505 1,903 6,668 1,903 
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ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หน้ีสินตามสญัญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,470 2,470 
บวก:  เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) 45,306 - 
          เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 6,046 6,046 
หกั:   ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (1,631) (375) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 52,191 8,141 

13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,836 9,004 7,061 8,825 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,811) (1,320) (348) (125) 
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุน (2,975) 7,684 6,713 8,700 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 16,125 18,020 13,941 16,712 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,845) (3,424) (561) (400) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุน 5,280 14,596 13,380 16,312 
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14. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

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

ต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้                           

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

คร้ังแรกคือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยคือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

 การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวดของใบส าคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี  

 จ านวนหน่วย (หน่วย) 

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

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 19,221,866 

15. เงินปันผลจ่ายและทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
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 
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(2)  จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 2.5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ิน 82.4 ลา้นหุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 41.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผล             
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  

 โดยท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 41.2 ลา้นบาท 
(หุ้นสามัญ 82.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากเดิม 103 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 206 ล้านหุ้น                
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 144.2 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 288.4 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

16. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ                     
หุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ได้
มีการแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีการค านวณจ านวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

 บริษทัฯ ได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวนก าไรต่อหุ้นเพื่อสะท้อนการออกหุ้นเพิ่มทุน                   
ท่ีออกและเสนอขาย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติ                      
ท่ีประชุมวิสามัญประจ าปี ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวัน ท่ี  14 กรกฎาคม  2564 โดยถือเสมือนว่า                               
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 การปรับปรุงดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) (0.01) - 
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน                  
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                          
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับมนุษย ์

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับสตัว ์ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้ 319,163 121,844 90,273 76,453 409,436 198,297 
ตน้ทุนขายและบริการ               (199,132) (52,687) (57,126) (50,544) (256,258) (103,231) 
ก าไรขั้นตน้ 120,031 69,157 33,147 25,909 153,178 95,066 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (80,298) (45,050) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (40,134) (20,018) 
รายไดอ่ื้น     1,806 2,973 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5,381) (1,393) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (213) (41) 
ภาษีเงินได ้     2,975 (7,684) 
ก าไรส าหรับงวด     31,933 23,853 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับมนุษย ์

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ                
ส าหรับสตัว ์ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้ 493,417 229,973 186,491 144,828 679,908 374,801 
ตน้ทุนขายและบริการ               (289,922) (103,900) (119,963) (91,023) (409,885) (194,923) 
ก าไรขั้นตน้ 203,495 126,073 66,528 53,805 270,023 179,878 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (120,944) (83,908) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (74,941) (39,951) 
รายไดอ่ื้น     4,576 4,352 
ตน้ทุนทางการเงิน     (8,831) (2,616) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (254) (90) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5,280) (14,596) 
ก าไรส าหรับงวด     64,349 43,069 
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 ลูกค้ารายใหญ่ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายย่อยผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการ 119.52 138.47 60.82 42.52 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน - 4.12 - 3.65 
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 5.07 5.13 - - 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาการกระจายสินค้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาผูจ้ดัจ าหน่ายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ   
ซ่ึงสัญญาผูจ้ดัจ าหน่ายดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 และไดมี้              
การขยายอายสุัญญาเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2569 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
จดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีก าหนดในสญัญา  

19.  คดฟ้ีองร้อง 

19.1 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีจาก
บริษทัแห่งหน่ึง ขณะน้ี คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลแพ่ง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้คาดวา่
จะไม่มีหน้ีสินท่ีตอ้งบนัทึกเพิ่มเติม 

19.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบัอดีตพนกังานของบริษทัฯเก่ียวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชย
ในส่วนท่ีนอกเหนือจากนโยบายของบริษทัฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจ านวน 8.65 ล้านบาท                   
โดยการพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯไดส้อบทานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและเห็นว่าบริษทัฯจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัดงัน้ี 

(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 178,039,755 บาท (หุ้นสามญั 356,079,510 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 158,616,195 บาท (หุ้นสามญั 317,232,390 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
โดยการลดหุ้นสามญัจ านวน 38,847,120 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ท่ีเหลือจากการจดัสรร
ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและส ารองส าหรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 158,616,195 บาท (หุน้สามญั 317,232,390 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 216,218,625.50 บาท (หุ้น 432,437,251 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยออก
หุน้สามญัใหม่จ านวน 115,204,861 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(2.1) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 74,510,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 14 บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นมูลค่ารวม 1,043,140,000 บาท เพือ่เสนอขายใหก้บับริษทั อินโนบิก แอลแอล โฮลด้ิง จ ากดั 
(บริษัทย่อยในทางอ้อมของบริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากัด                  
(Private Placement) 

(2.2) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,854,902 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ IP-W1”) เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้รับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(2.3) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปเป็นจ านวนไม่เกิน 38,839,959 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ 
และหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 28,839,959 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
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