
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(เดิมช่ือ “บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั”) 

สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

          (เดิมช่ือ “วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ของ

บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะ

กิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี                    

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติั และในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้มาถือปฎิบติั 

2. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 บริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

งบการเงินไดร้วมผลกระทบของรายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

(นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2563



บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,033,704.71            8,422,363.93              8,933,138.83              5,362,902.14              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6 167,538,159.94          145,135,373.43          164,019,196.14          137,401,183.78          

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 1,658,159.00              13,023,013.00            1,658,159.00              13,023,013.00            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 73,989,251.33            60,872,435.66            60,139,775.50            46,407,619.98            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                             -                             -                             8,000,000.00              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 3,859,084.86              4,789,565.88              3,645,907.56              3,756,265.74              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 274,078,359.84          232,242,751.90          238,396,177.03          213,950,984.64          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                             -                             32,999,980.00            999,980.00                 

อุปกรณ์ - สุทธิ 10 113,384,141.45          94,732,449.58            112,811,671.50          94,138,838.56            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 24,289.01                   51,788.78                   -                             -                             

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 3, 19.2 54,746,784.55            -                             37,677,445.79            -                             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,514,612.34              1,616,546.11              -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 8,950,256.62              9,744,045.61              8,284,789.94              9,744,045.61              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 45,670,166.78            60,423.81                   44,401,955.94            -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 5,692,570.95              4,333,595.25              2,468,510.00              2,162,210.00              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 229,982,821.70          110,538,849.14          238,644,353.17          107,045,074.17          
รวมสินทรัพย์ 504,061,181.54          342,781,601.04          477,040,530.20          320,996,058.81          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 170,238,897.10          157,650,225.08          170,238,897.10          104,177,966.13          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.4, 15 64,399,815.89            48,943,398.04            60,623,496.89            54,630,955.90            
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 14,825,518.87            36,368,399.40            14,825,518.87            36,368,399.40            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 19.1 2,734,359.16              -                             2,502,138.14              -                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,333,328.00              -                             2,333,328.00              -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,819,390.16              13,069,566.96            1,819,390.16              13,069,566.96            
หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 283,545.89                 -                             283,545.89                 -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 2,626,327.52              6,549,212.46              2,572,307.69              743,382.18                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 259,261,182.59          262,580,801.94          255,198,622.74          208,990,270.57          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 3, 19.1 42,227,486.07            -                             29,968,362.92            -                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 3,305,564.00              -                             3,305,564.00              -                             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 18,435,296.22            16,785,044.04            17,639,399.22            16,120,859.04            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 63,968,346.29            16,785,044.04            50,913,326.14            16,120,859.04            

รวมหน้ีสิน 323,229,528.88          279,365,845.98          306,111,948.88          225,111,129.61          
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 20

            ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
(ปี 2562: หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 200,000,000.00          55,000,000.00            200,000,000.00          55,000,000.00            

            ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
(ปี 2562: หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 140,000,000.00          55,000,000.00            140,000,000.00          55,000,000.00            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,361,196.00              -                             3,361,196.00              -                             
ก าไรสะสม

            ทุนจดทะเบียนจดัสรรแลว้
         ส ารองตามกฎหมาย 4,307,053.75              1,910,758.37              4,307,053.75              1,910,758.37              
           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,188,044.42            33,649,717.16            23,260,331.57            38,974,170.83            
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 166,856,294.17          90,560,475.53            170,928,581.32          95,884,929.20            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 13,975,358.49            (27,144,720.47)          -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 180,831,652.66          63,415,755.06            170,928,581.32          95,884,929.20            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 504,061,181.54          342,781,601.04          477,040,530.20          320,996,058.81          
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.5 135,000,512.38        114,358,397.90        130,991,548.04        104,750,408.04        
รายไดค้า่เช่า 9,485,432.02            12,552,767.64          9,485,432.02            12,361,844.71          

รวมรำยได้ 144,485,944.40        126,911,165.54        140,476,980.06        117,112,252.75        
ตน้ทุนขายและบริการ (72,312,335.48)         (60,012,435.01)         (71,065,695.29)         (54,099,973.87)         
ตน้ทุนคา่เช่า (5,234,271.56)           (6,314,132.56)           (5,234,271.56)           (4,988,261.16)           

รวมต้นทุนขำย (77,546,607.04)         (66,326,567.57)         (76,299,966.85)         (59,088,235.03)         
ก ำไรขั้นต้น 66,939,337.36          60,584,597.97          64,177,013.21          58,024,017.72          
รายไดอ่ื้น 4.5 156,832.87               36,812.45                 186,042.54               2,089,009.99            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (18,279,867.00)         (23,717,088.00)         (16,669,648.74)         (21,485,578.71)         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4.5, 20 (25,170,050.58)         (19,674,484.11)         (24,044,720.76)         (19,925,175.19)         
ตน้ทุนทางการเงิน 3 (2,780,360.82)           (2,896,920.14)           (2,681,265.41)           (1,394,393.25)           
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,865,891.83          14,332,918.17          20,967,420.84 17,307,880.56 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (4,881,997.53)           (3,589,603.46)           (4,713,395.14)           (3,589,603.46)           
ก ำไรส ำหรับงวด 15,983,894.30          10,743,314.71          16,254,025.70          13,718,277.10          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 15,983,894.30          10,743,314.71          16,254,025.70          13,718,277.10          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 16,591,962.27          10,740,623.45          16,254,025.70          13,718,277.10          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (608,067.97)              2,691.26                   -                            -                            

15,983,894.30          10,743,314.71          16,254,025.70          13,718,277.10          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 16,591,962.27          10,740,623.45          16,254,025.70          13,718,277.10          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (608,067.97)              2,691.26                   -                            -                            

15,983,894.30          10,743,314.71          16,254,025.70          13,718,277.10          

ก ำไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11                          0.10                          0.11                          0.12                          

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 152,137,600             110,000,000             152,137,600             110,000,000             

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       5  



บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.5 359,865,709.73        306,240,311.41        345,773,403.48        276,124,616.91        
รายไดค้า่เช่า 30,506,257.03          32,017,020.41          30,506,257.03          31,707,680.91          

รวมรำยได้ 390,371,966.76        338,257,331.82        376,279,660.51        307,832,297.82        
ตน้ทุนขายและบริการ (192,258,512.87)      (163,374,202.15)      (187,315,732.12)      (152,104,799.91)      
ตน้ทุนคา่เช่า (16,401,849.74)        (16,583,356.87)        (16,401,849.74)        (13,822,850.59)        

รวมต้นทุนขำย (208,660,362.61)      (179,957,559.02)      (203,717,581.86)      (165,927,650.50)      
ก ำไรขั้นต้น 181,711,604.15        158,299,772.80        172,562,078.65        141,904,647.32        
รายไดอ่ื้น 4.5 288,744.05               4,151,260.09            462,417.53               7,834,955.90            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 26 (62,608,729.91)        (68,758,415.87)        (56,965,586.47)        (60,881,944.60)        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4.5, 20,  26 (74,243,309.64)        (61,961,586.04)        (69,425,291.93)        (49,730,186.40)        
ตน้ทุนทางการเงิน 3 (6,237,907.30)          (8,739,720.22)          (5,765,624.33)          (3,866,837.22)          
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 38,910,401.35          22,991,310.76          40,867,993.45 35,260,635.00 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (8,519,070.65)          (6,854,912.08)          (9,184,537.33)          (6,854,912.08)          
ก ำไรส ำหรับงวด 30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 32,935,622.64          16,540,193.73          31,683,456.12          28,405,722.92          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,544,291.94)          (403,795.05)             -                            -                            

30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 32,935,622.64          16,540,193.73          31,683,456.12          28,405,722.92          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,544,291.94)          (403,795.05)             -                            -                            

30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

ก ำไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.27                          0.15                          0.26                          0.26                          

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 124,148,391             110,000,000             124,148,391             110,000,000             

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       6  



บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกัด")

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุน้

ของบริษทัอ่ืน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ ก่อนการรวมธุรกิจ

ทนุเรือนหุน้ จากการจ่าย ส ารอง ผูถื้อหุน้ ภายใตก้าร
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ควบคุมเดียวกนั รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 55,000,000.00            -                              1,910,758.37              33,649,717.16            90,560,475.53            (27,144,720.47)          63,415,755.06            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด :

เพ่ิมทนุ 20 85,000,000.00            -                              -                             -                             85,000,000.00            -                             85,000,000.00            
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 -                             3,361,196.00              -                             -                             3,361,196.00              -                             3,361,196.00              
ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ -                             -                              -                             -                             -                             43,768,519.82            43,768,519.82            
โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 -                             -                              -                             -                             -                             (104,301.19)               (104,301.19)               
ส ารองตามกฎหมาย 21 -                             -                              2,396,295.38              (2,396,295.38)            -                             -                             -                             
จ่ายเงินปันผล 22 -                             -                              -                             (45,001,000.00)          (45,001,000.00)          -                             (45,001,000.00)          
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                             -                              -                             -                             -                             152.27                        152.27                        
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                              -                             32,935,622.64            32,935,622.64            (2,544,291.94)            30,391,330.70            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 140,000,000.00          3,361,196.00              4,307,053.75              19,188,044.42            166,856,294.17          13,975,358.49            180,831,652.66          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 55,000,000.00            -                              500,000.00                 7,530,803.88              63,030,803.88            (66,459,665.24)          (3,428,861.36)            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด :

รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                             -                              -                             8,660,879.71              8,660,879.71              -                             8,660,879.71              

ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ -                             -                              -                             -                             -                             5,490,525.92              5,490,525.92              
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                             -                              -                             -                             -                             354.38                        354.38                        
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                              -                             16,540,193.73            16,540,193.73            (403,795.05)               16,136,398.68            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2562 55,000,000.00            -                              500,000.00                 32,731,877.32            88,231,877.32            (61,372,579.99)          26,859,297.33            

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       7  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

ส่วนเกินมลูคา่หุน้
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จากการจ่าย จดัสรรแลว้

หมายเหตุ และช าระแลว้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 55,000,000.00        -                            1,910,758.37        38,974,170.83      95,884,929.20            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด :

เพ่ิมทุน 20 85,000,000.00        -                            -                        -                        85,000,000.00            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 -                          3,361,196.00            -                        -                        3,361,196.00              
ส ารองตามกฎหมาย 21 -                          -                            2,396,295.38        (2,396,295.38)       -                              
จ่ายเงินปันผล 22 -                          -                            -                        (45,001,000.00)     (45,001,000.00)           
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                            -                        31,683,456.12      31,683,456.12            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 140,000,000.00      3,361,196.00            4,307,053.75        23,260,331.57      170,928,581.32          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 55,000,000.00        -                            500,000.00           11,261,156.15      66,761,156.15            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด :

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                            -                        28,405,722.92      28,405,722.92            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 55,000,000.00        -                            500,000.00           39,666,879.07      95,166,879.07            

หน่วย:  บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       8  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน :

ก าไรสุทธิ 30,391,330.70           16,136,398.68           31,683,456.12           28,405,722.92           
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 17,008,594.19           14,501,497.33           16,508,118.81           469,636.37                
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 257,906.05                673,857.46                -                            468,736.84                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,650,252.18             2,142,003.83             1,518,540.18             2,141,445.30             
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบัรายการ) 1,636,210.70             (2,084,978.89)           259,429.69                (3,407,342.08)           
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            60,998.78                  
(ก าไร)ขาดทนุจากการขายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                            107,074.93                -                            (765.58)                     
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 2,507,857.60             (100,865.29)              2,489,825.95             (100,865.29)              
ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมสญัญาอนุพนัธ์ 283,545.89                -                            283,545.89                -                            
ผลต่างจากการไดรั้บยกเวน้ค่าเช่า 407,848.43                -                            -                            -                            
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,361,196.00             -                            3,361,196.00             -                            
ดอกเบ้ียรับ (1,905.03)                  (2,062.98)                  (168,675.79)              (2,405,611.83)           
ค่าใชจ่้ายตน้ทนุทางการเงิน 6,237,907.30             8,739,720.22             5,765,624.33             3,866,837.22             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,519,070.65             6,854,912.08             9,184,537.33             6,854,912.08             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 72,259,814.66           46,967,557.37           70,885,598.51           36,353,704.73           

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (13,084,503.24)         28,066,661.40           (15,991,598.46)         55,650,471.36           

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (13,374,721.72)         (17,005,309.28)         (13,732,155.52)         (60,369,403.43)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 930,481.02                (1,381,854.32)           110,358.18                (1,967,834.28)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (301,300.00)              575,928.50                (306,300.00)              92,675.00                  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,554,489.04           (12,833,788.48)         3,108,643.82             17,882,574.25           
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (21,542,880.53)         14,690,178.50           (21,542,880.53)         14,690,178.50           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,922,884.94)           (1,120,502.91)           1,828,925.51             (347,451.75)              

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 33,518,494.28           57,958,870.78           24,360,591.51           61,984,914.38           
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (18,602,911.39)         (16,777,913.95)         (18,975,458.46)         (6,678,659.64)           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,915,582.89           41,180,956.83           5,385,133.05             55,306,254.74           

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

2563 2562 2563 2562

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน :

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            188,996.22                
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            (32,000,000.00)         (749,985.00)              
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (41,678,772.50)         -                            (41,678,772.50)         -                            
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            8,000,000.00             122,900,000.00         
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            (194,700,000.00)       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 123,840.22                32,672.95                  123,840.22                934.63                       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (31,968,261.57)         (17,558,926.28)         (31,933,482.88)         (17,247,117.48)         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (5,955,782.79)           -                            (3,433,417.56)           -                            
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (3,930,818.21)           -                            (2,723,183.44)           -                            
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 38,102.30                  2,062.98                    647,686.20                1,950,833.41             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (83,371,692.55)         (17,524,190.35)         (102,997,329.96)       (87,656,338.22)         
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน :

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 12,588,672.02           (41,338,899.38)         66,060,930.97           30,528,670.42           

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,593,410.49)         (9,824.89)                  (6,447,390.57)           -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,000,000.00             -                            7,000,000.00             -                            
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,361,108.00)           -                            (1,361,108.00)           -                            
เงินสดจ่ายเงินปันผล (45,001,000.00)         -                            (45,001,000.00)         -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 85,000,000.00           -                            85,000,000.00           -                            
เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (4,229,921.72)           (8,739,720.22)           (4,068,998.80)           (3,866,837.22)           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 43,403,231.81           (50,088,444.49)         101,182,433.60         26,661,833.20           

รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            8,660,879.71             -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 43,768,519.82           5,490,525.92             -                            -                            

โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน
ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (104,301.19)              -                            -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 18,611,340.78           (12,280,272.38)         3,570,236.69             (5,688,250.28)           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 8,422,363.93             18,072,944.26           5,362,902.14             9,504,468.77             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 27,033,704.71           5,792,671.88             8,933,138.83             3,816,218.49             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 52,871,335.53           -                            37,615,337.32           -                            
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บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จํากัด”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั”) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึง

จดัตั้ง มีภูมิลาํเนา และประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย ์และ

วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ มีสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขท่ี 634/4 ซอยรายคําแหง 39 (เทพลีลา 1)  ถนนประชาอุทิศ                  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั โดยบริษทัฯ จดทะเบียนการแปรสภาพ

บริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั” เป็น บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) กบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 65.28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 88.75  

1.2 การจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2547 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจาํนวน 5 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ได้

จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 55 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุ้นเตม็จาํนวนแลว้  

ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้0.50 บาท รวมถึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 

55 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 400 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 

และเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัฯ จากเดิม 55 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีชาํระแลว้ 140 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

280 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 

บริษทัฯ ได้เข้าซ้ือหุ้นในบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั อะนิวเดย ์จาํกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน

จาํนวน 1 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ด

ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัจาํกัด เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือดาํเนินธุรกิจการค้าปลีกและ

จาํหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม

ทุนเป็นจดทะเบียน 33 ลา้นบาท แบ่งเป็น 3,300,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุ้นในบริษทัย่อยน้ีในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมใหม่และไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนครบถว้นแลว้ 
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นอกจากนั้นในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ได้รับโอนการดาํเนินธุรกิจดา้นเคร่ืองมือทางการแพทย ์เคมีภณัฑ์ และวสัดุ

อุปกรณ์การแพทย ์(กลุ่มธุรกิจการแพทย)์ จากบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั บริษทั ไบโอพูล จาํกดั และ บริษทั ไบโอ 

สเปส จาํกดั และรับโอนการดาํเนินธุรกิจดา้นคา้ปลีกจากบริษทั วินเนอร์ย่ี  โฮลดิ้ง จาํกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 

จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดท้ยอยรับซ้ือสินคา้คงเหลือและเคร่ืองมือทางการแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์การแพทย ์จากบริษทั     

วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั บริษทั ไบโอพูล จาํกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 จาํกดั และในวนัส้ินปี 2562 บริษทัไดรั้บ

โอนสินทรัพยถ์าวร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแพทยท์ั้งหมดจากบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกัด ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอนสินทรัพย์

ดงักล่าว บริษทัฯ ไม่ไดรั้บสินทรัพยสุ์ทธิอ่ืนใดจากการรับโอนส่วนงานดงักล่าว   

ในไตรมาส 1 ไดมี้การโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทั 

ไบโอ สเปส จาํกดั จาํนวน 0.10 ลา้นบาท ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ

บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงการ

จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบการเงินระหว่าง

กาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยเนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้

รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและ 

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการ กระทบ

เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

(รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัดงัน้ี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน            

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กบัโมเดล

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง

การเงินนั้น 

การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกลุ่ม

บริษทัสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่

สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญาอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับการ

ป้องกนัความเส่ียง 
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ข้อกําหนดการด้อยค่า 

การบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ท่ีเกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิต

เกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ โดยมีขอ้ยกเวน้

สําหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

การใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา

ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ 

สิทธิการใชสิ้นทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า สิทธิการ

ใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยั

ของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใช้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาระยะส้ันหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (low-value assets)    

จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่านั้น 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้

ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด 

(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 



  

15 

30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่

สิทธิการใชส้ินทรพัย์ - สุทธิเพิ่มขึ้น 54,746,784.55      52,871,335.53   37,677,445.79     37,615,337.32   

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ท ีถ่ึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี - สุทธิเพิ่มขึ้น 2,734,359.16        8,407,680.61     2,502,138.14       5,759,667.45     

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ - สุทธิเพิ่มขึ้น 42,227,486.07      44,463,654.92   29,968,362.92     31,855,669.87   

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี

งบการเงินรวม

คา่เสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 1,369,949.16                  1,133,607.60                  

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 593,043.33                     405,067.98                     

กลบัรายการคา่ใชจ่้ายจากการไดร้บัยกเวน้คา่เชา่ (424,316.89)                    -                                  

คา่เชา่ลดลง (1,720,610.89)                 (1,366,107.80)                 

กาํไร(เพิ่มขึ้น )ลดลง (181,935.29)                    172,567.78                     

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

 

งบการเงินรวม

คา่เสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 4,080,333.77                   3,371,309.09                   

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 1,926,107.59                   1,302,554.31                   

กลบัรายการคา่ใชจ่้ายจากการไดร้บัยกเวน้คา่เชา่ (706,095.79)                    -                                  

คา่เชา่ลดลง (5,161,832.68)                 (4,098,323.39)                 

กาํไรลดลง 138,512.89                      575,540.01                      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพ่ือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง

บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

การจัดทาํงบการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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- กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีโดยเลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการ

คาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอย

ปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคา

จากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ี

ลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในกาํไรหรือขาดทุน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                         

1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

บริษทัฯ ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้น

จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยบริษทัฯ จะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะมีสิทธิ

ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา

ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ในปลายปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การจดัให้มีวิธีปฏิบติัในการดูแลสินคา้ท่ีลูกคา้ส่ังซ้ือสินคา้แลว้และฝากไวใ้นสถานท่ีของ   

บริษทัฯ โดยมีการโอนการควบคุมสินคา้ให้แก่ลูกคา้ และบริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากรายการโอนการควบคุมสินคา้ดงักล่าว            

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 โดยมีผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 
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30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด

รายไดจ้ากสินคา้คงเหลือทีจ่ัดเกบ็ในพื้นทีข่องบริษทั

ทีม่ีการโอนการควบคมุแลว้ 15,612,718.36         14,166,074.75         -                          

ผลตอ่กาํไรสุทธิ 7,381,447.98           6,910,183.72           -                          

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

(งวด 9 เดือน) (งวด 9 เดือน)

งบกาํไรขาดทุน

กาํไรสุทธิเพิ่มขึ้น 471,264.26              -                          

471,264.26              -                          

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

4. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม โดยการถือหุ้น

ระหว่างกนั หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการหรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามเง่ือนไขและ

เกณฑท่ี์ไดร้ะบุในสัญญาระหว่างบริษทัฯ และบริษทัเหล่านั้น 

4.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ชือ่บริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกจิ

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย์ จํากดั (AND) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิการคา้ปลีก  และจําหน่ายเครื่องใชท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั (WHO) ไทย ผูถ้ือหุ้นใหญแ่ละมีกรรมการร่วมกนั จําหน่ายเครื่องมือแพทย์ เคมีภณัฑ์ เครื่องใชท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

บริษทั ไบโอ สเปส จํากดั (BSP) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จําหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องใชท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

บริษทั แพนไซเอ็นซ ์1999 จํากดั (PAN) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิการคา้ปลีก  และจําหน่ายเครื่องใชท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

บริษทั ไบโอพูล จํากดั (BIO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จําหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ์ เครื่องใชท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่ 

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ธุรกจิเก ีย่วกบัห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์

บริษทั ไอท ีอินเทรนด์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั พฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริษทั วนิเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช ัน่ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั จําหน่ายรถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ,ขายปลีกถงับรรจุกา๊ซ

คอมแพรสเซอร์สถานีหลกับริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

บริษทั วนิเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จํากดั ไทย ผูถ้ือหุ้นใหญแ่ละมีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิเก ีย่วกบัการลงทนุในบริษทัอื่น และการดาํเนินการเก ีย่วกบัอสงัหาริมทรพัย์

Dara Investment Limited ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิเก ีย่วกบัการลงทนุในบริษทัอื่น

*ซึ่งปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินธุรกจิจําหน่ายเครื่องใชท้างการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์แลว้
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ยอดคงเหลือระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัตอ่ไปน้ี 

4.2 ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 512,500.00        552,500.00        512,500.00        552,500.00        

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                     -                     -                     620,454.47        

บริษทั อะนิวเดย์ จํากดั -                     -                     16,371.59          -                     

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                     -                     -                     427,127.67        

บริษทั อะนิวเดย์ จํากดั -                     -                     -                     51,882.74          

รวม -                     -                     -                     479,010.41        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 590,995.03        -                     281,217.43        258,858.58        

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 3,930,818.21     -                     2,723,183.44     -                     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

เงินประกนัการเชา่ 1,056,060.00     -                     -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

4.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 ยอดคงเหลือ

 1 มกราคม 2563
 เพิ่มข้ึน  ลดลง

 ยอดคงเหลือ

30 กนัยายน 2563

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :

บริษทั อะนิวเดย ์จาํกดั 8,000,000.00       -                        (8,000,000.00)        -                          

รวม 8,000,000.00       -                        (8,000,000.00)        -                          

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัฯ ให้กูยื้มเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในอตัราดอกเบ้ีย MOR เฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์4 แห่งบวก 0.5% ต่อปี 
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4.4 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจ้าหนีก้ารค้า - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 1,057,521.65     -                    1,013,504.68     1,056,089.44     

เจ้าหนีค่้าซ้ือทรัพย์สิน - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                    -                    -                    8,757,087.81     

(ซือ้ในปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 74.35 ลา้นบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 112,332.72        -                    90,494.41          -                    

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 19.1)

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 44,961,845.23   52,871,335.53   32,470,501.06   37,615,337.32   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 

4.5 รายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีเกิดกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีเกิดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2563 2562 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 322,430           810,748   322,430        810,748         ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

    รายไดค้า่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ -                   -           -                203,219         ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนักงาน -                   -           -                516,604         ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    ดอกเบี้ยรบั -                   -           -                1,250,562      ตามสญัญา

บริษทั อะนวิเดย์ จํากดั

    รายไดค้า่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ -                   -           15,301          -                 ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนักงาน -                   -           -                45,467           ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    ดอกเบี้ยรบั -                   -           -                8,245             ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                   -           -                47,886,045    ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั ไบโอพูล จํากดั -                   -           560,432        976,133         ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั ไบโอ สเปส จํากดั -                   -           -                731,850         ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

    คา่จ้างและบริการอื่นๆ 627,000           -           561,628        926,929         ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ 877,244           -           857,735        750,493         ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ -                   -           -                323,628         ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จํากดั

    คา่จ้างและบริการอื่นๆ -                   185,000   -                185,000         ราคาทีต่กลงร่วมกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน
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งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2563 2562 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 939,252                 1,796,729              939,252                 1,796,729              ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

    รายไดค้า่ท ีป่รึกษาและคา่บริหารจัดการ -                        -                        -                        6,867,648              ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนักงาน -                        -                        -                        516,604                 ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    รายไดค้า่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ 27,613                   -                        27,613                   603,031                 ตามสญัญา

    ดอกเบี้ยรบั -                        -                        -                        2,391,208              ตามสญัญา

บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จํากดั

    รายไดค้า่ท ีป่รึกษาและคา่บริหารจัดการ -                        -                        -                        84,270                   ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอ สเปส จํากดั

    รายไดค้า่ท ีป่รึกษาและคา่บริหารจัดการ -                        -                        -                        325,788                 ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอพูล จํากดั

    รายไดค้า่ท ีป่รึกษาและคา่บริหารจัดการ -                        -                        -                        90,751                   ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั อะนวิเดย์ จํากดั

    รายไดค้า่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ -                        -                        15,301                   -                        ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนักงาน -                        -                        -                        45,467                   ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    ดอกเบี้ยรบั -                        -                        166,825                 14,199                   ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                        -                        92,518                   139,484,510          ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั ไบโอพูล จํากดั -                        -                        1,486,137              4,516,012              ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั ไบโอ สเปส จํากดั -                        -                        -                        731,850                 ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 24,390                   2,400                     24,390                   2,400                     ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

    คา่จ้างและบริการอื่นๆ 1,926,484              -                        1,666,868              3,030,987              ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ 2,616,486              -                        2,495,974              1,866,644              ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ -                        -                        -                        1,267,097              ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จํากดั

    คา่จ้างและบริการอื่นๆ -                        1,295,000              -                        1,295,000              ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ 234,000                 -                        234,000                 -                        ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ต้นทุนทางการเงิน

    บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                        -                        -                        1,243                     ตามสญัญา

ซ้ือทรัพย์สิน

บริษทั วนิเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช ัน่ จํากดั 147,350                 -                        147,350                 -                        ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไอท ีอินเทรนด์ จํากดั 1,610,500              -                        1,610,500              -                        ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 46,767                   -                        46,767                   -                        ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญั (หมายเหตุ 12)

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 41,678,773            -                        41,678,773            -                        ราคาทีต่กลงร่วมกนั

จ่ายเงินปันผล

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 39,938,388            -                        39,938,388            -                        ตามทีป่ระกาศจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน
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4.6 ภาระผูกพนัจากสัญญาบริการกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง - บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้รับบริการ 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าของค่าบริการในอนาคตตามสัญญาท่ีไม่อาจบอกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 

2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

ไม่เกนิ 1 ปี 1,345,686.12       1,345,686.12       1,150,376.28       1,150,376.28       

เกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 5,382,744.48       5,382,744.48       4,601,505.12       4,601,505.12       

เกนิ 5 ปี 3,712,551.21       4,721,815.80       2,037,391.35       2,900,173.56       

รวม 10,440,981.81     11,450,246.40     7,789,272.75       8,652,054.96       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

สัญญาบริการส่วนกลางอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้ ระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย (บริษทั อะนิวเดย ์จาํกดั) กบั 

บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั (ผูใ้ห้บริการ) โดยสัญญาบริการส่วนกลางอาคารสํานกังานมีระยะเวลาการเช่า 6 ปี และ

สัญญาบริการส่วนกลางอาคารคลงัสินคา้มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี อตัราค่าบริการส่วนกลางอาคารสํานกังานและอาคาร

คลงัสินคา้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมจาํนวน 0.11 ลา้นบาทต่อเดือน โดยสัญญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป 

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,336,910.86      5,984,677.86      6,336,910.86      5,984,677.86      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 124,046.85         94,821.16           124,046.85         94,821.16           

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 86,842.46           64,041.94           86,842.46           64,041.94           

รวม 6,547,800.17      6,143,540.96      6,547,800.17      6,143,540.96      

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,891,540.40    18,235,030.32    19,891,540.40    12,931,975.32    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 372,140.56         284,463.50         372,140.56         284,463.50         

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 260,527.39         192,125.81         260,527.39         192,125.81         

รวม 20,524,208.35    18,711,619.63    20,524,208.35    13,408,564.63    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

ผูบ้ริหาร อนัไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา     

และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเทา่ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินสด 95,000.00                            215,000.00                80,000.00              135,000.00 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั         16,611,711.75           7,074,077.86           8,294,563.75           4,168,637.49 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์         10,326,992.96           1,133,286.07              558,575.08           1,059,264.65 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         27,033,704.71           8,422,363.93           8,933,138.83           5,362,902.14 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระ

ได้ดังน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหนีก้ารค้า

เช็ครับล่วงหนา้ 247,078.03         628,721.22         158,748.59         501,721.22         

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 107,572,700.11  103,425,730.23  107,036,944.75  100,684,540.68  

ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระ :

     เกินกาํหนดชาํระ 1- 60 วนั 36,464,725.56    23,593,173.00    34,584,927.83    23,232,672.04    

     เกินกาํหนดชาํระ 61- 90 วนั 3,003,511.39      3,882,039.16      2,865,493.33      2,673,107.00      

     เกินกาํหนดชาํระ 91- 180 วนั 8,650,084.53      6,594,759.37      8,539,188.24      4,175,791.83      

     เกินกาํหนดชาํระ 181 - 365 วนั 6,712,023.79      684,969.07         6,330,138.90      566,370.67         

     เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 365 วนั 2,771,403.19      2,881,659.57      355,957.01         767,930.65         

รวมลูกหน้ีการคา้ 165,421,526.60  141,691,051.62  159,871,398.65  132,602,134.09  

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,141,188.70)    (1,504,978.00)    (423,737.69)       (164,308.00)       

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 162,280,337.90  140,186,073.62  159,447,660.96  132,437,826.09  

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

   ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      16,371.59                     620,454.47 

   ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - บริษทัอ่ืน 1,789.26             -                      -                      -                      

   ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      -                      479,010.41         

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 590,995.03         -                      281,217.43         258,858.58         

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 3,157,953.48      2,775,742.87      2,767,181.69      1,848,956.23      

   เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน           257,000.00       1,047,551.75           257,000.00 1,047,551.75      

   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 1,249,764.47      708,526.25         1,249,764.47      708,526.25         

   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 319.80                417,478.94         -                      -                      

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5,257,822.04      4,949,299.81      4,571,535.18      4,963,357.69      

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 167,538,159.94  145,135,373.43  164,019,196.14  137,401,183.78  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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สาํหรับงวดเกา้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,504,978.00      3,889,159.21      164,308.00         3,460,442.08      

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 1,636,210.70      -                      259,429.69         -                      

ลดลงระหวา่งงวด -                      (2,384,181.21)    -                      (3,296,134.08)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 3,141,188.70      1,504,978.00      423,737.69         164,308.00         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

หน้ีสงสัยจะสูญแสดงอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร ในงบกาํไรขาดทุน 

7. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ – สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินคา้ระหวา่งทาง 8,328,376.66      11,302,608.41    5,601,448.66      11,302,608.41    

สินคา้สาํเร็จรูป 66,319,712.37    52,034,731.01    55,244,032.51    35,810,717.24    

งานระหวา่งทาํ 2,315,738.45      251,766.34         -                      -                      

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (2,974,576.15)    (2,716,670.10)    (705,705.67)       (705,705.67)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 73,989,251.33    60,872,435.66    60,139,775.50    46,407,619.98    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,716,670.10      1,276,493.57      705,705.67         -                      

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 257,906.05         1,440,176.53      -                      705,705.67         

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 2,974,576.15      2,716,670.10      705,705.67         705,705.67         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ผลขาดทนุจากการตีราคาสินคา้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทนุขาย ในงบกาํไรขาดทุน 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 185,729.58             218,602.29             174,111.10             171,587.08             

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 34,214.30               2,978,763.96          -                          2,180,554.13          

เงินทดรองจ่าย 3,432,774.00 1,432,754.45          3,432,774.00          1,402,309.00          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 206,366.98             159,445.18             39,022.46               1,815.53                 

รวม 3,859,084.86          4,789,565.88          3,645,907.56          3,756,265.74          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

ชือ่บริษทั

บริษทัย่อย

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

บริษทั อะนิวเดย์ จํากดั 100.00        100.00       33.00          1.00           33.00           1.00           30.28          (1.90)          

รวม 33.00           1.00           

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทนุเรียกชาํระแลว้ มูลคา่สุทธิตามบญัชี

สดัส่วนเงินลงทนุ

(รอ้ยละ) วธิีราคาทนุ

 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562  บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัย่อยคือ บริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง

จาํกดั ให้แก่บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั (บริษทัใหญ่) จาํนวน 99,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.89 บาท บริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่า

หุ้นแล้วจํานวน 0.19 ล้านบาท โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจํานวน 0.06 ล้านบาท                 

ในงบกาํไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

เ ม่ือวันท่ี  17 เมษายน  2563 บริษัทย่อย  ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นทุนจดทะเบียน  33 ล้านบาท แบ่งเป็น  3,300,000  

หุ้น ๆ ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมใหม่และได้

ชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนครบถว้นแลว้ 
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10. อุปกรณ์ - สุทธิ 

อุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้

สาํนกังาน

 อุปกรณ์

เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น

ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,429,057.81                     5,951,726.54   249,661.70  4,685,079.69  78,738,399.62    6,452,117.44    12,271,254.04   110,777,296.84   

บวก ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 1,933,281.97                     15,400.00        3,500.00      871,388.69     27,524,927.88    46,261.68         1,573,766.11     31,968,526.33     

หกั จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (127,583.20)                       -                   -               -                  -                      -                    -                     (127,583.20)         

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 4,234,756.58                     5,967,126.54   253,161.70  5,556,468.38  106,263,327.50  6,498,379.12    13,845,020.15   142,618,239.97   

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,100,161.42                     5,939,164.80   193,382.76  2,896,631.39  4,572,279.43      1,343,227.46    -                     16,044,847.26     

บวก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 498,499.79                        3,971.78          9,677.33      845,158.29     11,787,797.50    47,889.55         -                     13,192,994.24     

หกั จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (3,742.98)                           -                   -               -                  -                      -                    -                     (3,742.98)             

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,594,918.23                     5,943,136.58   203,060.09  3,741,789.68  16,360,076.93    1,391,117.01    -                     29,234,098.52     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,328,896.39                     12,561.74        56,278.94    1,788,448.30  74,166,120.19    5,108,889.98    12,271,254.04   94,732,449.58     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 2,639,838.35                     23,989.96        50,101.61    1,814,678.70  89,903,250.57    5,107,262.11    13,845,020.15   113,384,141.45   

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 14,372,536.19     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 13,192,994.24     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้

สาํนกังาน

 อุปกรณ์

เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น

ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 829,045.64                         15,400.00       43,400.00   2,325,967.24  74,680,471.71     5,431,735.82  12,271,254.04   95,597,274.45     

บวก ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 1,933,281.97                      15,400.00       -              840,110.00     27,524,927.88     46,261.68       1,573,766.11     31,933,747.64     

หกั จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (127,583.20)                        -                  -              -                  -                       -                  -                     (127,583.20)         

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 2,634,744.41                      30,800.00       43,400.00   3,166,077.24  102,205,399.59   5,477,997.50  13,845,020.15   127,403,438.89   

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 46,672.40                           2,968.28         6,473.45     84,548.48       519,623.28           798,150.00     -                     1,458,435.89       

บวก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 488,179.46                         3,971.78         6,510.48     821,270.53     11,782,581.77     34,560.46       -                     13,137,074.48     

หกั จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (3,742.98)                            -                  -              -                  -                       -                  -                     (3,742.98)             

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 531,108.88                         6,940.06         12,983.93   905,819.01     12,302,205.05     832,710.46     -                     14,591,767.39     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 782,373.24                         12,431.72       36,926.55   2,241,418.76  74,160,848.43     4,633,585.82  12,271,254.04   94,138,838.56     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 2,103,635.53                      23,859.94       30,416.07   2,260,258.23  89,903,194.54     4,645,287.04  13,845,020.15   112,811,671.50   

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 469,636.37           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 13,137,074.48     

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

อุปกรณ์มีราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดห้กัค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 20.30 ลา้นบาท

และ 17.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงัน้ี 

ณ วนัที่  กาํไร กาํไร  ณ วนัที่ กาํไร กาํไร ณ วนัที่

1 มกราคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 30 กนัยายน 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 2,698,886.18        525,285.63           -                       3,224,171.81        462,887.44           -                       3,687,059.25        

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                       -                       -                       -                       5,816.82               -                       5,816.82               

กาํไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้

     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 4,027,134.21                 2,318,736.85 -                       6,345,871.06        (2,504,502.42)       -                       3,841,368.64        

กาํไรของสินคา้จากรายการฝากขาย   -                       -                       -                       -                       227,205.37           -                       227,205.37           

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 692,088.43           (659,226.82)          -                       32,861.61             51,885.94             -                       84,747.55             

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง -                       141,141.13           -                       141,141.13           240,522.89           -                       381,664.02           

ค่าเส่ือมราคา -                       -                       -                       -                       582,674.20           -                       582,674.20           

สัญญาเช่า -                       -                       -                       -                       139,720.77           -                       139,720.77           

รวม 7,418,108.82                 2,325,936.79 -                       9,744,045.61        (793,788.99)          -                       8,950,256.62        

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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ณ วนัที่  กาํไร กาํไร  ณ วนัที่ กาํไร กาํไร ณ วนัที่

1 มกราคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 30 กนัยายน 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 1,859,430.00        1,364,741.81        -                       3,224,171.81        303,708.04           -                       3,527,879.85        

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                       -                       -                       -                       5,816.82               -                       5,816.82               

กาํไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้

     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 4,027,134.21                 2,318,736.85 -                       6,345,871.06               (2,504,502.42) -                       3,841,368.64        

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 692,088.43           (659,226.82)          -                       32,861.61             51,885.94             -                       84,747.55             

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง -                                   141,141.13 -                       141,141.13           -                       -                       141,141.13           

ค่าเส่ือมราคา -                                                -   -                                                -               582,674.20 -                       582,674.20           

สัญญาเช่า -                                                -   -                                                -               101,161.75 -                       101,161.75           

รวม 6,578,652.64        3,165,392.97        -                       9,744,045.61        (1,459,255.67)       -                       8,284,789.94        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั 6,288,205.26        6,006,912.99        6,288,205.26        6,006,912.99        

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (1,406,207.73)      (2,417,309.53)      (1,574,810.12)      (2,417,309.53)      

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,881,997.53        3,589,603.46        4,713,395.14        3,589,603.46        

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั 7,725,281.66        9,574,670.35        7,725,281.66        10,414,126.53      

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 793,788.99           (2,719,758.27)      1,459,255.67        (3,559,214.45)      

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,519,070.65        6,854,912.08        9,184,537.33        6,854,912.08        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

ในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย 

มูลคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไร ราคาทนุ มูลคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไร ราคาทนุ

ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น ตดัจําหน่าย รวม ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น ตดัจําหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียน

ตราสารทนุทีเ่ป็นหลกัทรพัย์เผ ือ่ขาย 60,576.07                     -                   60,576.07        60,423.81                     -                   60,423.81        

เงินลงทนุในหุ้นสามญั - บริษทัไม่จดทะเบยีน

     ในตลาดหลกัทรพัย์ 41,678,772.50              -                   41,678,772.50 -                                -                   -                   

เงินประกนัการเชา่ -                                3,930,818.21   3,930,818.21   -                                -                   -                   

รวม 41,739,348.57              3,930,818.21   45,670,166.78 60,423.81                     -                   60,423.81        

30 กนัยายน 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2563

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร ราคาทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร ราคาทุน

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทัไม่จดทะเบียน

     ในตลาดหลกัทรัพย์ 41,678,772.50               -                    41,678,772.50  -                                 -                    -                    

เงินประกนัการเช่า -                                 2,723,183.44    2,723,183.44    -                                 -                    -                    

รวม 41,678,772.50               2,723,183.44    44,401,955.94  -                                 -                    -                    

30 กนัยายน 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2563

 

 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั    

โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราเทอร่ี แมเนจเมน้ท์ คอร์ป จาํกดั จาํนวน 250,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.55 ในราคาหุ้นละ 

166.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน 41.68 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าหุ้นดงักล่าวครบถว้นแลว้  

13. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินมดัจาํ 363,400.00           11,400.00            363,400.00           6,400.00              

เงินประกนั 305,710.00           356,410.00          305,110.00           355,810.00          

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,167,400.95       2,165,785.25       -                       -                       

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,056,060.00       -                       -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,800,000.00       1,800,000.00       1,800,000.00       1,800,000.00       

รวม 5,692,570.95       4,333,595.25       2,468,510.00       2,162,210.00       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินเบิกเกินบญัชี ตั�วสญัญาใชเ้งิน 

และเงินกูย้มืระยะสั้น 47,500,000.00     92,305,447.06     47,500,000.00     41,000,000.00     

ทรัสตรี์ซีท 122,738,897.10   65,344,778.02     122,738,897.10   63,177,966.13     

รวม 170,238,897.10   157,650,225.08   170,238,897.10   104,177,966.13   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

30 กนัยายน

2563

31 ธนัวาคม 

2562

30 กนัยายน

2563

31 ธนัวาคม 

2562

เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ต ั �วสญัญาใชเ้งิน

และเงินก ูย้ืมระยะสั้น 153.00          199.00         153.00          122.00         

ทรสัตร์ีซที/เลตเตอร์ออฟเครดิต 213.00          221.00         208.00          148.00         

รวม 366.00          420.00         361.00          270.00         

อตัราตามทีร่ะบใุนสญัญา

อตัราตามทีร่ะบใุนสญัญา

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

อตัราดอกเบี้ย

 

กลุ่มบริษทัฯ ได้รับวงเงินซ้ือขายต่างประเทศล่วงหน้าจากธนาคาร เพ่ือประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับ       

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและเงินสกุลบาท ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 3.65                      3.35                      3.65                      3.00                      

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นบาท) 170.00                  200.00                  170.00                  100.00                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจากสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงคํ้าประกนั

โดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกรรมการบางท่านของบริษทัฯ ร่วมคํ้าประกนั 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจ้าหน้ีการค้า

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 42,298,295.02     27,798,263.34     41,903,289.09     27,372,656.00     

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัอื่น 492,166.39          489,196.26          -                      -                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอื่น 15,153,839.13     16,372,930.57     13,106,098.89     13,217,980.14     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 112,332.72          -                      90,494.41            -                      

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั -                      -                      -                      8,757,087.81       

เจา้หน้ีอื่นๆ - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,057,521.65       -                      1,013,504.68       1,056,089.44       

เจา้หน้ีอื่นๆ - บริษทัอื่น 5,285,660.98       4,283,007.87       4,510,109.82       4,227,142.51       

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 22,101,520.87     21,145,134.70     18,720,207.80     27,258,299.90     

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 64,399,815.89     48,943,398.04     60,623,496.89     54,630,955.90     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินกูย้มืระยะยาว 5,638,892.00        -                       

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,333,328.00)       -                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 3,305,564.00        -                       

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท 

เงินกูยื้มระยะยาวคํ้าประกนัโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและกรรมการบางท่านของบริษทัฯ  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มขา้งตน้ระบุให้บริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญา 
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17. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - คา้งจ่าย            634,133.24 718,608.63          634,118.24          702,791.70          

ภาษีขาย - รอเรียกเก็บ                1,071.04 140,697.59          1,071.04              40,590.48            

เจา้หน้ีกรมสรรพากร         1,969,235.26 5,557,168.28       1,937,118.41       -                       

อ่ืนๆ              21,887.98 132,737.96          -                       -                       

รวม         2,626,327.52         6,549,212.46         2,572,307.69            743,382.18 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจบุนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ้่ายผลประโยชน์

พนกังานในงบกาํไรขาดทนุ สาํหรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 มีดงัน้ี  

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน)

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันต้นงวด 16,785,044.04    14,130,679.44    16,120,859.04    9,297,150.00      

ตน้ทนุบริการในอดีต -                      816,104.00         -                      816,104.00         

ตน้ทนุบริการ 1,363,580.49      1,564,203.24      1,243,814.49      1,536,266.79      

ตน้ทนุดอกเบี้ย 286,671.69         274,057.36         274,725.69         274,057.36         

รบัโอนจากบริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั -                      -                      -                      4,197,280.89      

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันส้ินงวด      18,435,296.22      16,785,044.04      17,639,399.22      16,120,859.04 

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ไดแ้สดงในงบ

กาํไรขาดทุน ดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ่้ายในการขาย 119,061.00           113,980.86           119,061.00           113,980.86           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 431,023.06           371,001.99           387,119.06           371,001.99           

รวม 550,084.06           484,982.85           506,180.06           484,982.85           

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ่้ายในการขาย 357,183.00           382,029.24           357,183.00           382,029.24           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,293,069.18        1,759,974.59        1,161,357.18        1,759,416.06        

รวม 1,650,252.18        2,142,003.83        1,518,540.18        2,141,445.30        

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดโครงการผลประ โยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่

พนกังานท่ีเกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ

จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณการ

จากตารางมรณะไทย ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราการลาออก ประมาณการจากขอ้มูลในอดีตตามช่วงอายขุองพนกังาน 
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19. สัญญาเช่า 

19.1. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563

ส่วนที่ถึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี :

     จํานวนเงินขั้นต ํา่ท ีจ่ะตอ้งจ่าย 4,344,962.52     10,921,838.52   4,051,592.76     7,460,288.76     

     ดอกเบี้ยรอตดับญัชี (1,610,603.36)    (2,514,157.91)    (1,549,454.62)    (1,700,621.31)    

     หน้ีสินตามสญัญาเชา่ท ีถ่ึงกาํหนดชาํระ

          ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,734,359.16     8,407,680.61     2,502,138.14     5,759,667.45     

ส่วนที่ถึงกาํหนดชําระเกนิกว่า 1 ปี :

     จํานวนเงินขั้นต ํา่ท ีจ่ะตอ้งจ่าย 63,152,058.12   66,410,780.01   40,649,284.24   43,687,978.81   

     ดอกเบี้ยรอตดับญัชี (20,924,572.05)  (21,947,125.09)  (10,680,921.32)  (11,832,308.94)  

     หน้ีสินตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 42,227,486.07   44,463,654.92   29,968,362.92   31,855,669.87   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าอาคารสํานักงานและอาคารคลงัสินค้า ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์จาํกัด) กับ บริษทั            

วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จาํกดั (ผูใ้ห้เช่า) โดยสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสํานักงานมีระยะเวลาการเช่า 6 ปี จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ณ วนัท่ีทาํ

สัญญาเป็นระยะเวลา 4 เดือน และสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารคลงัสินคา้มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ณ วนัท่ีทาํ

สัญญาเป็นระยะเวลา 36 เดือน อตัราค่าเช่าต่อเดือนสําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 0.54 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จาํนวน 0.43 ลา้นบาท โดยตอ้งจ่ายเงินประกนัความเสียหายตามสัญญาสาํหรับงบการเงินรวม จาํนวน 9.23 ลา้นบาท 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 5.50 ลา้นบาท โดยสัญญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์จาํกดั) ไดรั้บการยกเวน้การคิดค่าเช่าอาคารสํานกังานและ

อาคารคลงัสินคา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2564  

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                     37,615,337.32                     

เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,926,107.59                       1,302,554.31                       

กลบัรายการดอกเบ้ียจากการไดรั้บการยกเวน้ค่าเช่า (312,193.23)                         -                                       

เงินจ่ายชาํระ (9,523,404.66)                      (6,447,390.57)                      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 44,961,845.23                     32,470,501.06                     

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,734,359.16)                      (2,502,138.14)                      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 42,227,486.07                     29,968,362.92                     

หน่วย : บาท
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19.2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ  จากสัญญาเช่าขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 52,871,335.53                    37,615,337.32                    

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 5,955,782.79                      3,433,417.56                      

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 58,827,118.32                    41,048,754.88                    

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 -                                      -                                      

คา่เสื่อมราคาสาํหรบังวด (4,080,333.77)                     (3,371,309.09)                     

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (4,080,333.77)                     (3,371,309.09)                     

มลูค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 52,871,335.53                    37,615,337.32                    

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 54,746,784.55                    37,677,445.79                    

 อาคารและ

ส่วนปรบัปรุงอาคาร

 อาคารและ

ส่วนปรบัปรุงอาคาร

หน่วย: บาท

 

20. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท จาํนวน 5,500,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 

บาท จาํนวน 110,000,000 หุ้น 

3) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 55 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50

บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนจาํนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 170,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 

85 ลา้นบาท และเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 60 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563  และ

วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ครบถว้นแลว้จาํนวน 85 

ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2563 
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รายการกระทบยอดจาํนวนหุ้นสามญั 

จํานวนหุ้น
มูลคา่ตอ่หุ้น

(บาท)

ทนุจดทะเบยีน

(บาท)

ทนุจดทะเบยีน ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,500,000.00      10.00                  55,000,000.00    

เปลี่ยนแปลงมูลหุ้นทีต่ราไว ้ 110,000,000.00  0.50                    55,000,000.00    

เพิ่มทนุจดทะเบยีน 290,000,000.00  0.50                    145,000,000.00  

ทนุจดทะเบยีน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 400,000,000.00  0.50                    200,000,000.00  
 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัไดรั้บทราบว่ามีการโอนขายหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมให้กบัผูถื้อหุ้นใหม่ รายการ

ดงักล่าวถือเป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีซ้ือหุ้น

คร้ังแรก และวนัท่ีใชสิ้ทธิในการเพ่ิมทุน โดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้นท่ีกาํหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายและบนัทึก

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม ๆ กบัรับรู้การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวในงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จาํนวนเงิน 3.36 

ลา้นบาท ไวใ้นค่าใช้จ่ายบริหาร พร้อมกบัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นในจาํนวน

เดียวกนั 

21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรอง

น้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถไปจ่ายเงินปันผลได ้

22. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

กําไรสะสมท่ียงัไม่จัดสรรคงเหลือ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 8.182 บาท จํานวน 

5,500,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 45 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 
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23. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 แสดงวิธีการคาํนวณไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562

จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุ้น) 110,000,000     110,000,000     110,000,000     110,000,000     

ผลกระทบจากหุ้นทีอ่อกระหวา่งงวด 42,137,600       -                    42,137,600       -                    

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก

ระหวา่งงวด (ขั้นพื้นฐาน) 152,137,600     110,000,000     152,137,600     110,000,000     

กาํไรสุทธิสาํหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทั 16,591,962.27  10,740,623.45  16,254,025.70  13,718,277.10  

กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน 0.11                  0.10                  0.11                  0.12                  

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน

 

2563 2562 2563 2562

จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุ้น) 110,000,000     110,000,000     110,000,000     110,000,000     

ผลกระทบจากหุ้นทีอ่อกระหวา่งงวด 14,148,391       -                    14,148,391       -                    

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก

ระหวา่งงวด (ขั้นพื้นฐาน) 124,148,391     110,000,000     124,148,391     110,000,000     

กาํไรสุทธิสาํหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทั 32,935,622.64  16,540,193.73  31,683,456.12  28,405,722.92  

กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน 0.27                  0.15                  0.26                  0.26                  

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน

 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ท่ี  

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินงานอยู่ กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของ

รายไดผ้ลประกอบการ กาํไรขั้นตน้ และสินทรัพยต์ามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ 

ปันส่วนให้ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินกิจการหลกัทางธุรกิจคือ การจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทยเ์คมีภณัฑ์ และอุปกรณ์การแพทยแ์ละ

เทคโนโลยี โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามส่วนธุรกิจ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
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2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 345.77         288.73         14.09           17.51           359.86         306.24         

รายไดค้า่เชา่ 30.51           32.02           -               -               30.51           32.02           

รวมรายได้ 376.28         320.75         14.09           17.51           390.37         338.26         

ตน้ทนุขายและบริการ (186.29)        (155.87)        (5.97)            (7.51)            (192.26)        (163.38)        

ตน้ทนุคา่เชา่ (16.40)          (16.58)          -               -               (16.40)          (16.58)          

รวมต้นทุนขาย (202.69)        (172.45)        (5.97)            (7.51)            (208.66)        (179.96)        

กาํไรขั้นต้น 173.59         148.30         8.12             10.00           181.71         158.30         

รายไดอ้ื่น 0.29             4.15             

ตน้ทนุในการจัดจําหน่าย (62.61)          (68.76)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (74.24)          (61.96)          

ตน้ทนุทางการเงิน (6.24)            (8.74)            

กาํไรกอ่นคา่ใชจ่่ายภาษีเงินได้ 38.91           22.99           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8.52)            (6.85)            

กาํไรสําหรับงวด 30.39           16.14           

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรบังวด -               -               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 30.39           16.14           

งบการเงินรวม

รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์

การแพทย์
รวม

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์

 อื่นๆ

หน่วย: ลา้นบาท

 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินคา้คงเหลือ 73.99                         60.87                         

อุปกรณ์ - สุทธิ 113.38                       94.73                         

สินทรัพยอ่ื์น 316.69                       187.18                       

สินทรัพยร์วม 504.06                       342.78                       

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินรวม

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย ประมาณ

ร้อยละ 11 และร้อยละ 14  ของรายไดร้วม 
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

25.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย

ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนังสือค ํ้าประกนั 52.28                    54.95                    50.78                    49.18                    

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

 

25.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน จาํนวนเงิน 

1.28 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายตามสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งซอฟต์แวร์ 

จาํนวนเงิน 1.63 ลา้นบาท และ 1.50 ลา้นบาท 

25.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสัญญาให้บริการตรวจสอบภายใน จาํนวนเงิน 0.81 ลา้นบาท 

25.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสัญญาบริการเก่ียวกบัการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 
 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสําคัญ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

คา่ใชจ่้ายเก ีย่วกบัพนักงาน 90,247       90,436       85,340       78,098       

คา่ใชจ่้ายสนับสนุนการขาย 12,291       16,394       6,931         8,769         

คา่จ้างและบริการ 7,360         4,985         6,956         7,968         

คา่ทีป่รึกษาและคา่ธรรมเนียมวชิาชพี 6,691         4,005         6,207         3,427         

คา่ซอ่มแซมทรพัย์สิน 4,279         4,556         4,279         4,435         

คา่เสื่อมราคา 17,008       14,501       16,508       470            

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,794         21              2,773         -             

คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,361         -             3,361         -             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: พนับาท
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27. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างงวดบริษทัฯ ได้มีการจดัประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

ตามทีร่ายงาน

ไวเ้ดิม จัดประเภทใหม่ หลงัจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น (หมายเหต ุ12) -                          60,514.52               60,514.52               

เงินลงทนุเผ ือ่ขาย 60,514.52               (60,514.52)              -                          

หน่วย: บาท

 

28. เหตุเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

28.1  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ของบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั คือ บริษทั 

แพนไซเอ็นซ์ 1999 จาํกดั อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการลดจาํนวนหุ้นสามญัจาํนวน 625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 6.25 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12.50 ลา้นบาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน 6.25 

ลา้นบาท และจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 

28.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 ของบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั คือ 

บริษทั ไบโอพูล จาํกดั มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อ

หุ้น ในอัตราหุ้นละ 6 บาท จํานวน 500,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี                  

30 ตุลาคม 2563 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 
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