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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี                           

30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล

สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี                    

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ขอ้ 1.2 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาเน้ือหาของการรวมธุรกิจในกลุ่มบริษทั และพิจารณา

แลว้เห็นว่าการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากการรับโอนสินทรัพยห์ลกัที่มี

เน้ือหาเป็นนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันั้น บริษทัไดมี้การปรับปรุงการโอน

กลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอื่นก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จาํกดั 

บริษทั ไบโอพูล จาํกดั บริษทั ไบโอ สเปส จาํกดั  และบริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จาํกดั โดยมีผลกระทบต่องบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี การปรับปรุง

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัและกาํไรต่อหุ้นที่เกี่ยวขอ้งสําหรับงวดสามเดือนและ    

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

(นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2564



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 



บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 151,299,529.93     8,293,521.50         141,700,507.35     1,551,752.43         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6 153,573,123.88     174,753,281.55     147,621,328.26     170,208,222.02     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7 1,696,761.12         7,740,945.40         1,696,761.12         7,740,945.40         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 71,412,878.30       61,714,683.91       61,270,235.53       48,675,393.05       
สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 9 484,208.54            -                        484,208.54            -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 6,849,198.24         3,524,166.16         6,617,621.17         3,231,155.07         
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 385,315,700.01     256,026,598.52     359,390,661.97     231,407,467.97     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        32,999,980.00       32,999,980.00       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 147,069,037.96     103,122,735.80     146,190,023.55     102,408,969.42     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 13,001,540.85       13,378,911.74       13,001,540.85       13,378,911.74       
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 4.4, 14.1 65,184,325.67       62,150,887.24       50,831,633.17       45,148,273.82       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 6,459,180.92         7,699,745.96         5,872,231.04         7,195,478.90         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4.2, 16 45,822,299.98       45,714,658.85       44,540,040.22       44,470,407.64       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4.2, 17 4,493,758.40         4,010,442.42         3,778,138.40         2,954,402.42         
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 282,030,143.78     236,077,382.01     297,213,587.23     248,556,423.94     

รวมสินทรัพย์ 667,345,843.79     492,103,980.53     656,604,249.20     479,963,891.91     

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 18 23,000,000.00       155,783,928.49     23,000,000.00       155,783,928.49     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4.3, 19 56,996,457.51       58,665,304.41       55,308,835.83       56,513,887.82       
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7,135,624.92         7,284,554.98         7,135,624.92         7,284,554.98         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4.4, 14.2 2,590,004.67         2,765,932.04         2,588,671.81         2,530,954.17         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 -                        5,666,661.24         -                        5,666,661.24         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        2,496,756.37         -                        2,496,756.37         
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 9 -                        115,721.08            -                        115,721.08            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21 1,454,213.87         4,166,423.76         1,283,831.28         4,156,318.78         
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 91,176,300.97       236,945,282.37     89,316,963.84       234,548,782.93     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 4.4, 14.2 38,794,857.39       41,697,722.89       28,033,449.16       29,324,715.70       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 20 -                        9,111,120.99         -                        9,111,120.99         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 16,118,604.79       15,557,651.78       15,558,158.79       15,054,645.78       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 54,913,462.18       66,366,495.66       43,591,607.95       53,490,482.47       

รวมหน้ีสิน 146,089,763.15     303,311,778.03     132,908,571.79     288,039,265.40     
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

        ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 23 200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00     

        ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(ปี 2563:หุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 23 200,000,000.00     140,000,000.00     200,000,000.00     140,000,000.00     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 23 299,686,821.71     -                        299,686,821.71     -                        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,361,196.00         3,361,196.00         3,361,196.00         3,361,196.00         

กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย 6,858,311.54         6,858,311.54         6,858,311.54         6,858,311.54         
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,349,751.39       38,572,694.96       13,789,348.16       41,705,118.97       
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 521,256,080.64     188,792,202.50     523,695,677.41     191,924,626.51     
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        -                        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 521,256,080.64     188,792,202.50     523,695,677.41     191,924,626.51     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 667,345,843.79     492,103,980.53     656,604,249.20     479,963,891.91     
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่) (จดัประเภทใหม่)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 105,168,202.74      104,774,444.41      100,707,271.90      100,860,405.09      
รายไดค่้าเช่า 11,194,361.68        9,537,581.33          11,194,361.68        9,537,581.33          
รวมรายได้ 116,362,564.42      114,312,025.74      111,901,633.58      110,397,986.42      

ตน้ทุนขายและบริการ (58,424,394.78)       (57,063,086.63)       (56,753,988.45)       (55,840,583.78)       
ตน้ทุนค่าเช่า (6,416,876.77)         (5,071,334.34)         (6,416,876.77)         (5,071,334.34)         
รวมต้นทุนขาย (64,841,271.55)       (62,134,420.97)       (63,170,865.22)       (60,911,918.12)       

กาํไรขั้นต้น 51,521,292.87        52,177,604.77        48,730,768.36        49,486,068.30        
รายไดอ่ื้น 2,277,340.53          91,758.18               2,264,596.74          100,135.91             
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (20,424,209.32)       (20,815,760.86)       (18,164,999.58)       (19,114,149.61)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (27,803,441.75)       (20,929,111.99)       (27,019,319.98)       (20,341,160.01)       
ตน้ทุนทางการเงิน (1,639,004.11)         (1,938,003.99)         (1,294,321.87)         (1,854,193.22)         
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,931,978.22          8,586,486.11          4,516,723.67 8,276,701.37 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (22,696.50)              (1,787,524.23)         (47,377.32)              (1,799,007.69)         
กาํไรสําหรับงวด 3,909,281.72          6,798,961.88          4,469,346.35          6,477,693.68          

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,909,281.72          6,798,961.88          4,469,346.35          6,477,693.68          

การแบ่งกาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,909,281.72          6,798,961.88          4,469,346.35          6,477,693.68          

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 25 0.01                         0.06                         0.01                         0.06                         

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 352,527,473           110,000,000           352,527,473           110,000,000           

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       5  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่) (จดัประเภทใหม่)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 27 214,231,034.73      224,402,453.41      203,262,715.62      214,511,847.42      
รายไดค่้าเช่า 21,088,559.58        21,290,833.03        21,088,559.58        21,290,833.03        
รวมรายได้ 235,319,594.31      245,693,286.44      224,351,275.20      235,802,680.45      

ตน้ทุนขายและบริการ (114,644,385.85)     (119,746,502.56)     (110,549,057.53)     (116,250,036.83)     
ตน้ทุนค่าเช่า (11,603,179.14)       (11,167,578.18)       (11,603,179.14)       (11,167,578.18)       
รวมต้นทุนขาย (126,247,564.99)     (130,914,080.74)     (122,152,236.67)     (127,417,615.01)     

กาํไรขั้นต้น 109,072,029.32      114,779,205.70      102,199,038.53      108,385,065.44      
รายไดอ่ื้น 2,405,487.24          122,481.18             2,375,017.51          276,374.99             
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 28 (41,256,484.95)       (44,278,394.73)       (36,664,514.61)       (40,295,937.73)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28 (50,912,511.78)       (47,235,259.10)       (49,556,612.81)       (45,380,571.17)       
ตน้ทุนทางการเงิน (3,598,898.36)         (3,407,299.56)         (3,253,451.57)         (3,084,358.92)         
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,709,621.47        19,980,733.49        15,099,477.05 19,900,572.61 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,240,565.04)         (3,637,073.12)         (1,323,247.86)         (4,471,142.19)         
กาํไรสําหรับงวด 14,469,056.43        16,343,660.37        13,776,229.19        15,429,430.42        

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,469,056.43        16,343,660.37        13,776,229.19        15,429,430.42        

การแบ่งกาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,469,056.43        16,343,660.37        13,776,229.19        15,429,430.42        

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 25 0.05                         0.15                         0.04                         0.14                         

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 316,464,088           110,000,000           316,464,088           110,000,000           

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       6  



บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"   

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กาํไรสุทธิ 14,469,056.43      16,343,660.37      13,776,229.19      15,429,430.42      
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 15,456,044.13      11,111,287.60      14,956,997.45      10,788,062.05      
โอนกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (201.72)                 -                        (201.72)                 -                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,124,995.00        1,100,168.12        1,067,555.00        1,012,360.12        
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 337,929.76           -                        337,929.76           -                        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 703,046.45           476,884.55           703,046.45           489,577.99           
(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมสญัญาอนุพนัธ์ (599,929.62)          1,859,630.83        (599,929.62)          1,859,630.83        
ผลต่างจากการไดรั้บยกเวน้ค่าเช่า -                        56,873.96             -                        -                        
ดอกเบ้ียรับ (120,904.30)          (1,851.14)              (82,895.74)            (168,675.79)          
ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน 3,598,898.36        3,407,299.56        3,253,451.57        3,084,358.92        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,240,565.04        3,637,073.12        1,323,247.86        4,471,142.19        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 36,209,499.53      37,991,026.97      34,735,430.20      36,965,886.73      
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 27,253,868.42      16,554,735.76      28,631,078.04      18,166,503.86      
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (9,697,992.67)       (31,379,172.09)     (12,594,640.76)     (32,861,783.51)     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,620,210.83)       (871,494.96)          (1,681,644.86)       (1,665,002.76)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (483,315.98)          (397,620.04)          (823,735.98)          (397,620.04)          

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,523,502.70)       (2,764,375.15)       (2,059,707.79)       8,249,298.89        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (148,930.06)          (17,631,419.89)     (148,930.06)          (17,631,419.89)     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,712,209.89)       412,022.02           (2,872,487.50)       428,599.53           

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 46,277,205.82      1,913,702.62        43,185,361.29      11,254,462.81      
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,231,104.08)       (1,477,153.38)       (4,201,577.61)       (1,437,076.40)       
เงินสดจ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (564,041.99)          -                        (564,041.99)          -                        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 41,482,059.75      436,549.24           38,419,741.69      9,817,386.41        

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"   

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (32,000,000.00)     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ -                        (41,678,772.50)     -                        (41,678,772.50)     
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        8,000,000.00        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,339,933.22        123,840.22           2,339,933.22        123,840.22           
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (57,228,249.67)     (9,357,137.75)       (57,023,949.67)     (9,325,859.06)       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (848,300.00)          (1,369,366.11)       (848,300.00)          (1,369,366.11)       
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใชสิ้นทรัพย์ (8,849,653.35)       (5,955,782.79)       (8,849,653.35)       (3,433,417.56)       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน -                        (3,930,818.21)       -                        (2,723,183.44)       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 13,263.16             1,851.14               13,263.16             647,686.20           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (64,573,006.64)     (62,166,186.00)     (64,368,706.64)     (81,759,072.25)     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

 จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (132,783,928.49)   120,282,652.52    (132,783,928.49)   119,267,084.49    
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,025,796.38)       (9,580,512.30)       (2,025,796.38)       (5,434,492.38)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000,000.00      7,000,000.00        30,000,000.00      7,000,000.00        
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (44,777,782.23)     (777,776.00)          (44,777,782.23)     (777,776.00)          
เงินสดรับจากรับชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน - สุทธิ 359,686,821.71    -                        359,686,821.71    -                        
เงินปันผลจ่าย (41,692,000.00)     (45,001,000.00)     (41,692,000.00)     (45,001,000.00)     
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,310,359.29)       (1,225,633.58)       (2,309,594.74)       (1,678,724.65)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 166,096,955.32    70,697,730.64      166,097,719.87    73,375,091.46      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 143,006,008.43    8,968,093.88        140,148,754.92    1,433,405.62        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 8,293,521.50        7,319,316.76        1,551,752.43        5,362,902.14        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 151,299,529.93    16,287,410.64      141,700,507.35    6,796,307.76        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม :
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ของบริษทัอื่น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ ก่อนการรวมธุรกิจ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จากการจ่าย สาํรอง ผูถ้ือหุ้น ภายใตก้าร

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 140,000,000.00        -                         3,361,196.00            6,858,311.54           38,572,694.96        188,792,202.50        -                           188,792,202.50        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :

เพิ่มทุน 23 60,000,000.00          299,686,821.71      -                           -                          -                         359,686,821.71        -                           359,686,821.71        

จ่ายเงินปันผล 24 -                           -                         -                           -                          (41,692,000.00)       (41,692,000.00)        -                           (41,692,000.00)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                          14,469,056.43        14,469,056.43          -                           14,469,056.43          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 200,000,000.00        299,686,821.71      3,361,196.00            6,858,311.54           11,349,751.39        521,256,080.64        -                           521,256,080.64        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้ 55,000,000.00          -                         -                           1,910,758.37           33,649,717.16        90,560,475.53          (27,144,720.47)        63,415,755.06          

รายการปรับปรุงโอนกลบัส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่น

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 -                           -                         -                           -                          -                         -                           27,144,720.47          27,144,720.47          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 55,000,000.00          -                         -                           1,910,758.37           33,649,717.16        90,560,475.53          -                           90,560,475.53          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :

สาํรองตามกฎหมาย -                           -                         -                           2,396,295.38           (2,396,295.38)         -                           -                           -                           

จ่ายเงินปันผล 24 -                           -                         -                           -                          (45,001,000.00)       (45,001,000.00)        -                           (45,001,000.00)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                          16,343,660.37        16,343,660.37          -                           16,343,660.37          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ปรับปรุงใหม่) 55,000,000.00          -                         -                           4,307,053.75           2,596,082.15          61,903,135.90          -                           61,903,135.90          

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       7  



บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 140,000,000.00              -                                  3,361,196.00                  6,858,311.54                  41,705,118.97                191,924,626.51              
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :

เพิ่มทุน 23 60,000,000.00                299,686,821.71              -                                  -                                  -                                  359,686,821.71              
จ่ายเงินปันผล 24 -                                  -                                  -                                  -                                  (41,692,000.00)               (41,692,000.00)               
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  13,776,229.19                13,776,229.19                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 200,000,000.00              299,686,821.71              3,361,196.00                  6,858,311.54                  13,789,348.16                523,695,677.41              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 55,000,000.00                -                                  -                                  1,910,758.37                  38,974,170.83                95,884,929.20                
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :

สาํรองตามกฎหมาย -                                  -                                  -                                  2,396,295.38                  (2,396,295.38)                 -                                  
จ่ายเงินปันผล 24 -                                  -                                  -                                  -                                  (45,001,000.00)               (45,001,000.00)               
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  15,429,430.42                15,429,430.42                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 55,000,000.00                -                                  -                                  4,307,053.75                  7,006,305.87                  66,313,359.62                

หน่วย:  บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       8  
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บริษัท วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้ ง มีภูมิลาํเนา และประกอบธุรกิจใน     

ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์การแพทย ์มีสาํนกังานใหญ่

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 634/4 ซอยรายคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 การจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บโอนการดาํเนินธุรกิจดา้นเคร่ืองมือทางการแพทย ์เคมีภณัฑ ์และวสัดุอุปกรณ์การแพทย ์

(กลุ่มธุรกิจการแพทย์) จากบริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จาํกัด บริษัท ไบโอพูล จาํกัด และ บริษัท ไบโอ สเปส จาํกัด  

และรับโอนการดาํเนินธุรกิจด้านคา้ปลีกจากบริษทั วินเนอร์ยี่  โฮลด้ิง จาํกัด และ บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จาํกัด          

โดยบริษทัฯ ไดท้ยอยรับซ้ือสินคา้คงเหลือและเคร่ืองมือทางการแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์การแพทย ์จากบริษทั วินเนอร์ยี่       

โฮลด้ิง จาํกัด บริษทั ไบโอพูล จาํกัด และบริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จาํกัด และในวนัส้ินปี 2562 บริษทัได้รับโอน

สินทรัพยถ์าวร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแพทยท์ั้งหมดจากบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอนสินทรัพยด์งักล่าว 

บริษทัฯ ไม่ไดรั้บสินทรัพยสุ์ทธิอ่ืนใดจากการรับโอนส่วนงานดงักล่าว   

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเน้ือหาของการรวมธุรกิจในกลุ่มบริษทัขา้งตน้ และพิจารณาแลว้

เห็นวา่การจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากการรับโอนสินทรัพยห์ลกัท่ีมีเน้ือหาเป็น

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันั้น บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงการโอนกลบัส่วน

ของผู ้ถือหุ้นของบริษัทอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท วินเนอร์ยี่  โฮลด้ิง จํากัด                    

บริษทั ไบโอพูล จาํกดั บริษทั ไบโอ สเปส จาํกดั และบริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จาํกดั และจดัประเภทบางรายการใน      

งบการเงินเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั โดยมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม          

และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 
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ตามทีร่ายงาน

ไวเ้ดิม รายการปรบัปรุง จัดประเภทใหม่

หลงัปรบัปรุงและ

จัดประเภทใหม่

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  30 มถุินายน 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 104,731,578.07   (146,569.74)       189,436.08      104,774,444.41      

รายไดค้า่เชา่ 9,727,017.41       -                     (189,436.08)     9,537,581.33          

รายไดอ้ื่น 97,058.38            (5,300.20)           -                   91,758.18               

ตน้ทนุขาย

ตน้ทนุขายและบริการ (57,306,459.27)    243,372.64        -                   (57,063,086.63)       

ตน้ทนุคา่เชา่ (5,323,959.86)      -                     252,625.52      (5,071,334.34)         

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุในการจัดจําหน่าย (20,835,231.37)    19,470.51          -                   (20,815,760.86)       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (21,216,466.99)    539,980.52        (252,625.52)     (20,929,111.99)       

ตน้ทนุทางการเงิน (1,938,003.99)      -                     -                   (1,938,003.99)         

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่น

    กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (650,953.73)         650,953.73        -                   -                          

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่น

    กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (650,953.73)         650,953.73        -                   -                          

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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ตามทีร่ายงาน

ไวเ้ดิม รายการปรบัปรุง จัดประเภทใหม่

หลงัปรบัปรุงและ

จัดประเภทใหม่

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มถุินายน 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 224,865,197.35   (192,735.92)      (270,008.02)      224,402,453.41   

รายไดค้า่เชา่ 21,020,825.01     -                    270,008.02        21,290,833.03     

รายไดอ้ื่น 131,911.18          (9,430.00)          -                    122,481.18          

ตน้ทนุขาย

ตน้ทนุขายและบริการ (119,946,177.39) 199,674.83       -                    (119,746,502.56) 

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุในการจัดจําหน่าย (44,328,862.91)   50,468.18         -                    (44,278,394.73)   

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (49,073,259.06)   1,837,999.96    -                    (47,235,259.10)   

ตน้ทนุทางการเงิน (3,457,546.48)     50,246.92         -                    (3,407,299.56)     

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่น

    กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (1,936,223.97)     1,936,223.97    -                    -                      

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่น

    กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (1,936,223.97)     1,936,223.97    -                    -                      

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่นกอ่นการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 27,144,720.47     (27,144,720.47) -                    -                      

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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 ตามทีร่ายงาน

ไวเ้ดิม รายการปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน :

กาํไรสุทธิ 14,407,436.40             1,936,223.97               16,343,660.37             

รายการปรบักระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรบั(จ่าย)

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 11,231,130.10             (119,842.50)                 11,111,287.60             

คา่เผ ือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกดิขึ้น 950,703.92                  (950,703.92)                 -                               

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 494,013.39                  (17,128.84)                   476,884.55                  

ดอกเบี้ยรบั (1,905.03)                     53.89                           (1,851.14)                     

คา่ใชจ่้ายตน้ทนุทางการเงิน 3,457,546.48               (50,246.92)                   3,407,299.56               

สินทรพัย์ดาํเนินงาน(เพิ่มขึ้น )ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 19,103,061.04             (2,548,325.28)              16,554,735.76             

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (30,346,430.49)            (1,032,741.60)              (31,379,172.09)            

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (812,715.86)                 (58,779.10)                   (871,494.96)                 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (392,620.04)                 (5,000.00)                     (397,620.04)                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอื่น 18,831,336.29             (21,595,711.44)            (2,764,375.15)              

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (5,239,690.55)              5,651,712.57               412,022.02                  

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล (1,061,609.94)              (415,543.44)                 (1,477,153.38)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินสดจ่ายซือ้ท ีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (10,730,003.86)            1,372,866.11               (9,357,137.75)              

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน -                               (1,369,366.11)              (1,369,366.11)              

เงินสดรบัจากดอกเบี้ยรบั 38,102.30                    (36,251.16)                   1,851.14                      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน :

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินก ูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 67,264,865.46             53,017,787.06             120,282,652.52           

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (1,739,205.44)              513,571.86                  (1,225,633.58)              

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่นกอ่นการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 43,713,848.88             (43,713,848.88)            -                               

โอนกลบัส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัอื่น

กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (104,301.19)                 104,301.19                  -                               

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 8,422,363.93               (1,103,047.17)              7,319,316.76               

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 26,707,430.34             (10,420,019.70)            16,287,410.64             

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

 
 

ทั้งน้ี การปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัและกาํไรต่อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
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ในระหว่างงวดบริษทัฯ ได้มีการจดัประเภทบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและ           

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

สรุปไดด้งัน้ี 

ตามทีร่ายงาน

ไวเ้ดิม จัดประเภทใหม่ หลงัจัดประเภทใหม่

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

รายไดจ้ากการขายและบริการ 100,670,969.01       189,436.08              100,860,405.09       

รายไดค้า่เชา่ 9,727,017.41           (189,436.08)             9,537,581.33           

ตน้ทนุคา่เชา่ (5,323,959.86)          252,625.52              (5,071,334.34)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (20,088,534.49)        (252,625.52)             (20,341,160.01)        

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

รายไดจ้ากการขายและบริการ 214,781,855.44       (270,008.02)             214,511,847.42       

รายไดค้า่เชา่ 21,020,825.01         270,008.02              21,290,833.03         

งบกระแสเงินสด

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินสดจ่ายซือ้ท ีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (10,695,225.17)        1,369,366.11           (9,325,859.06)          

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน -                           (1,369,366.11)          (1,369,366.11)          

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษัทฯได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของ                   

งบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัฯได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงการ

จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ

ผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้

รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและ 

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ    

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการ กระทบ

เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี           

1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงบางฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ      

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อน

ปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทัฯ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ของกลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการ

ผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอยปรับลด

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์

สิทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลงและบนัทึก

ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 

เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว     

ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม โดยการถือหุ้น

ระหวา่งกนั หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์

ท่ีไดร้ะบุในสญัญาระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่านั้น 

4.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ชือ่บริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกจิ

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย์ จํากดั (AND) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิการคา้ปลีก  และจําหน่ายเครื่องใชท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั (WHO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 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*

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

   คอมเพรสเซอร์สถานีหลกับริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

บริษทั วนิเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จํากดั ไทย ผูถ้ือหุ้นใหญแ่ละมีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิเก ีย่วกบัการลงทนุในบริษทัอื่น และการดาํเนินการเก ีย่วกบัอสงัหาริมทรพัย์

Dara Investment Limited ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกนั ธุรกจิเก ีย่วกบัการลงทนุในบริษทัอื่น

*ซึ่งปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินธุรกจิจําหน่ายเครื่องใชท้างการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์แลว้
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ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

4.2 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั

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

ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 512,500.00        670,000.00        512,500.00        670,000.00        

บริษทั วนิเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช ัน่ จํากดั -                     9,900.00            -                     -                     

512,500.00        679,900.00        512,500.00        670,000.00        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 497,255.88        559,748.64        187,478.28        249,971.04        

บริษทั ไอท ีอินเทรนด์ จํากดั 5,716.16            12,063.56          5,716.16            12,063.56          

รวม 502,972.04        571,812.20        193,194.44        262,034.60        

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

เงินประกนัการเชา่ 4,143,527.48     4,035,886.35     2,861,267.72     2,791,635.14     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้า 704,040.00        1,056,060.00     -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

4.3 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 

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

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษทัที่เก ีย่วข้องกนั

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 110,501.75        101,156.20        88,919.78          81,150.34          

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 4,400.00            -                     4,400.00            -                     

114,901.75        101,156.20        93,319.78          81,150.34          

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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4.4 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

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

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (หมายเหตุ 14.1)

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 42,759,888.82      47,523,865.53      31,026,357.45      33,213,233.56      

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14.2)

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 41,384,862.06      44,463,654.93      30,622,120.97      31,855,669.87      

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

4.5 รายการบัญชีท่ีสําคญัท่ีเกดิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีเกิดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา

(ปรบัปรุงใหม)่

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 478,972                      165,887                      478,992                      165,887                      ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จํากดั

    เงินปันผลรบั 1,882,170                   -                             1,882,170                   -                             ตามทีป่ระกาศจ่าย

บริษทั อะนวิเดย์ จํากดั

    รายไดค้า่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ -                             -                             6,233                          -                             ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    ดอกเบี้ยรบั -                             -                             -                             21,222                        ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                             6,229                          -                             -                             ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั -                             300                             -                             300                             ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ซ้ือทรัพย์สิน

บริษทั วนิเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช ัน่ จํากดั -                             8,150                          -                             8,150                          ราคาทีต่กลงร่วมกนั

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

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั 25,000,000                 46,767                        25,000,000                 46,767                        ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

    คา่จ้างและบริการอื่นๆ 624,388                      644,429                      557,841                      559,195                      ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ -                             824,741                      -                             818,525                      ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จํากดั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ 3,191                          234,000                      3,191                          234,000                      ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จํากดั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ 4,400                          -                             4,400                          -                             ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญั (หมายเหตุ 16)

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

จ่ายเงินปันผล

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

Dara Investment Limited 8,129,690                   -                             8,129,690                   -                             ตามทีป่ระกาศจ่าย

บริษทั วนิเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จํากดั 27,216,809                 -                             27,216,809                 -                             ตามทีป่ระกาศจ่าย

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา

(ปรบัปรุงใหม)่

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั 810,748          616,822          810,748          616,822          ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จํากดั

    เงินปันผลรบั 1,882,170       -                  1,882,170       -                  ตามทีป่ระกาศจ่าย

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

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

บริษทั อะนวิเดย์ จํากดั

    รายไดค้า่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ -                  -                  12,397            -                  ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    ดอกเบี้ยรบั -                  -                  -                  166,825          ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั -                  556,111          -                  92,518            ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั ไบโอพูล จํากดั 531,739          925,705          531,739          925,705          ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั แพนไซเอ็นซ ์1999 จํากดั -                  276,943          -                  -                  ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

บริษทั โปรเฟสช ัน่แนล ลาโบราทอรี่

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จํากดั -                  24,390            -                  24,390            ราคาทีต่กลงร่วมกนั

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 25,000,000     46,767            25,000,000     46,767            ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

    คา่จ้างและบริการอื่นๆ 1,193,292       1,299,824       1,072,317       1,105,240       ราคาทีต่กลงร่วมกนั

    คา่บริการค ํ้าประกนัสินเช ือ่ 567,415          1,650,602       567,415          1,638,238       ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จํากดั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ 6,347              234,000          6,347              234,000          ราคาทีต่กลงร่วมกนั

บริษทั โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จํากดั

    คา่ใชจ่้ายอื่นๆ 4,400              -                  4,400              -                  ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญั (หมายเหตุ 16)

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

จ่ายเงินปันผล

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

Dara Investment Limited 8,129,690       -                  8,129,690       -                  ตามทีป่ระกาศจ่าย

บริษทั วนิเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จํากดั 27,216,809     -                  27,216,809     -                  ตามทีป่ระกาศจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน
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4.6 ภาระผูกพนัจากสัญญาบริการกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนัแห่งหน่ึง - บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้รับบริการ 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าของค่าบริการในอนาคตตามสญัญาท่ีไม่อาจบอกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีดงัน้ี 

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

บริษทั วนิเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากดั

ไม่เกนิ 1 ปี 1,182,927.92       1,345,686.12       1,150,376.28       1,150,376.28       

เกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 4,830,477.48       5,382,744.48       4,088,809.74       4,601,505.12       

เกนิ 5 ปี 3,255,553.62       3,376,129.68       1,687,304.52       1,749,797.28       

รวม 9,268,959.02       10,104,560.28     6,926,490.54       7,501,678.68       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

ข้อมูลเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

สัญญาบริการส่วนกลางอาคารสํานกังานและอาคารคลงัสินคา้ ระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย กบับริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง 

จาํกดั (ผูใ้หบ้ริการ) โดยสญัญาบริการส่วนกลางอาคารสาํนกังานมีระยะเวลาการเช่า 6 ปี และสญัญาบริการส่วนกลางอาคาร

คลงัสินคา้มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี อตัราค่าบริการส่วนกลางอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้ของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย รวมจาํนวน 0.11 ลา้นบาทต่อเดือน โดยสญัญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บการยกเวน้การคิดค่าบริการส่วนกลางอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2564  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บการยกเวน้การคิดค่าบริการส่วนกลางอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 จึนถึง 30 เมษายน 2565 

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,321,227.91       6,383,314.26       6,321,227.91       6,383,314.26       

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 83,020.37            124,046.86          83,020.37            153,272.54          

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 109,348.22          86,842.47            109,348.22          109,643.00          

รวม 6,513,596.50       6,594,203.59       6,513,596.50       6,646,229.80       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน
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2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,255,877.43    13,554,629.54    13,255,877.43    13,554,629.54    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 166,040.74         248,093.71         166,040.74         248,093.71         

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 218,696.45         173,684.93         218,696.45         173,684.93         

รวม 13,640,614.62    13,976,408.18    13,640,614.62    13,976,408.18    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

ผูบ้ริหาร และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

อนัไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งดาํรง

ตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสาย

งานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

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

เงินสด 64,905.44                              95,000.00                53,077.08                80,000.00 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั         16,824,392.40           8,187,863.99           7,237,198.18           1,461,094.92 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์       134,410,232.09                10,657.51       134,410,232.09                10,657.51 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       151,299,529.93           8,293,521.50       141,700,507.35           1,551,752.43 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

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

ลูกหนีก้ารค้า

เช็ครับล่วงหนา้ -                        51,368.34             -                        51,368.34             

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 98,008,163.27      100,788,910.68    95,960,084.18      97,504,848.10      

ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระ :

     เกินกาํหนดชาํระ 1- 60 วนั 29,088,565.21      53,514,439.17      27,102,381.00      53,339,942.95      

     เกินกาํหนดชาํระ 61- 90 วนั 2,841,910.00        3,124,251.50        2,825,210.00        2,976,136.56        

     เกินกาํหนดชาํระ 91- 180 วนั 6,577,053.48        10,129,700.64      6,574,218.48        9,908,849.19        

     เกินกาํหนดชาํระ 181 - 365 วนั 9,319,135.11        2,444,159.84        9,316,335.11        2,412,045.00        

รวมลูกหน้ีการคา้ 145,834,827.07    170,052,830.17    141,778,228.77    166,193,190.14    

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (423,737.69)         (423,737.69)         (423,737.69)         (423,737.69)         

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 145,411,089.38    169,629,092.48    141,354,491.08    165,769,452.45    

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 502,972.04           571,812.20           193,194.44           262,034.60           

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 5,919,340.85        2,612,115.94        4,333,921.13        2,274,479.04        

   เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน 420,673.82                       671,448.80 420,673.82                       655,943.80 

   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 1,319,047.79        1,268,812.13        1,319,047.79        1,246,312.13        

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 8,162,034.50        5,124,189.07        6,266,837.18        4,438,769.57        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 153,573,123.88    174,753,281.55    147,621,328.26    170,208,222.02    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 423,737.69           164,308.00           423,737.69           164,308.00           

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -                        259,429.69           -                        259,429.69           

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 423,737.69           423,737.69           423,737.69           423,737.69           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนแสดงอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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7. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุจากวันท่ีโอนการควบคุม                    

ในสินคา้แลว้ และยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ไดด้งัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา

ท่ีโอนการควบคุมในสินคา้แลว้และยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ :

     1- 60 วนั 1,276,961.12                  5,516,772.40                  

     61- 90 วนั 375,050.00                     1,639,523.00                  

     91- 180 วนั 27,750.00                       538,500.00                     

     181 - 365 วนั 17,000.00                       46,150.00                       

รวมสินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 1,696,761.12                  7,740,945.40                  

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

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

สินคา้ระหวา่งทาง 8,708,959.39          11,572,257.37       8,708,959.39          11,572,257.37       

สินคา้สาํเร็จรูป 63,103,628.58       49,529,113.42       52,747,743.86       37,289,805.12       

งานระหวา่งทาํ 1,565,894.97          2,579,119.48          -                          -                          

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,965,604.64)        (1,965,806.36)        (186,467.72)           (186,669.44)           

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 71,412,878.30       61,714,683.91       61,270,235.53       48,675,393.05       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,965,806.36          1,908,320.11          186,669.44             705,705.67             

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -                          576,522.48             -                          -                          

ลดลงระหวา่งงวด (201.72)                  (519,036.23)           (201.72)                  (519,036.23)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,965,604.64          1,965,806.36          186,467.72             186,669.44             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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9. สินทรัพย์และหนีสิ้นสัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือสินทรัพย(์หน้ีสิน)สญัญาอนุพนัธ์ท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศท่ีสาํคญัดงัน้ี 

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

ดอลลาห์สหรัฐ 647,334.14         891,732.96         20,319,372.23    27,135,517.05    436,009.39             (118,862.20)           

ดอลลาห์สิงคโปร์ 7,318.00             8,347.00             176,363.80         189,810.78         (1,841.16)               (688.83)                  

ยโูร 252,491.06         34,593.58           9,583,083.04      1,274,098.75      50,040.31               3,829.95                 

30,078,819.07    28,599,426.58    484,208.54             (115,721.08)           

เงินตราต่างประเทศ จาํนวนเงินท่ีไดต้ามสญัญา (บาท) สินทรัพย(์หน้ีสิน)สญัญาอนุพนัธ์ (บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

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

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 205,158.32           421,291.50           198,025.40           413,576.69           

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -                        106,523.13           -                        -                        

เงินทดรองจ่าย 4,364,300.00 2,768,700.00 4,351,300.00        2,768,700.00        

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,704,821.24        -                        1,704,821.24        -                        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 574,918.68           227,651.53           363,474.53           48,878.38             

รวม 6,849,198.24        3,524,166.16        6,617,621.17        3,231,155.07        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

ชือ่บริษทั

บริษทัย่อย

30 มิถุนายน

 2564

31 ธนัวาคม

 2563

30 มิถุนายน

 2564

31 ธนัวาคม

 2563

30 มิถุนายน

 2564

31 ธนัวาคม 

2563

30 มิถุนายน

 2564

31 ธนัวาคม

 2563

บริษทั อะนิวเดย์ จํากดั 100.00        100.00        33.00           33.00          33.00           33.00           30.56           29.87           

รวม 33.00           33.00           

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทนุเรียกชาํระแลว้ มูลคา่สุทธิตามบญัชี

สดัส่วนเงินลงทนุ

(รอ้ยละ) วธิีราคาทนุ

(ลา้นบาท)
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12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 ที่ดิน  อาคาร

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแตง่

ติดต ัง้

 เคร่ืองใช ้

สํานกังาน

 อุปกรณ์

เคร่ืองใช ้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น

ระหวา่งติดต ัง้ รวม

ราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 -                    -                    3,833,844.60                    30,800.00        1,006,800.00   2,692,315.74    108,476,831.27     6,154,925.85     345,223.65     122,540,741.11     

บวก ซือ้เพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 19,009,318.27  6,605,020.23    343,500.93                       2,700,626.00   1,970,533.35   553,600.05       24,684,061.12       -                    1,361,589.72  57,228,249.67       

หัก จําหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                    -                    (1,052.40)                          -                   -                   (4,778.83)         -                         (2,677,812.00)   -                  (2,683,643.23)        

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 19,009,318.27  6,605,020.23    4,176,293.13                    2,731,426.00   2,977,333.35   3,241,136.96    133,160,892.39     3,477,113.85     1,706,813.37  177,085,347.55     

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 -                    -                    801,670.54                       8,491.66          55,732.39        1,110,353.26    16,588,224.99       853,532.47        -                  19,418,005.31       

บวก คา่เสื่อมราคาสาํหรบังวด -                    54,099.92         592,259.79                       182,637.84      225,009.33      558,562.36       8,975,971.22         15,544.07          -                  10,604,084.53       

หัก จําหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                    -                    (1,002.25)                          -                   -                   (4,778.00)         -                         -                    -                  (5,780.25)               

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 -                    54,099.92         1,392,928.08                    191,129.50      280,741.72      1,664,137.62    25,564,196.21       869,076.54        -                  30,016,309.59       

มลูค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 -                    -                    3,032,174.06                    22,308.34        951,067.61      1,581,962.48    91,888,606.28       5,301,393.38     345,223.65     103,122,735.80     

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 19,009,318.27  6,550,920.31    2,783,365.05                    2,540,296.50   2,696,591.63   1,576,999.34    107,596,696.18     2,608,037.31     1,706,813.37  147,069,037.96     

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563 8,565,156.21         

สิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 10,604,084.53       

งบการเงินรวม

หนว่ย: บาท
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 ท่ีดิน  อาคาร

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้

สาํนกังาน

 อุปกรณ์

เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น

ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                     -                     3,206,184.41                       30,800.00         987,150.00       3,258,077.24    108,476,831.27      5,477,997.50     345,223.65      121,782,264.07      

บวก ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 19,009,318.27   6,605,020.23     252,200.93                          2,700,626.00    1,857,533.35    553,600.05       24,684,061.12        -                     1,361,589.72   57,023,949.67        

หกั จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                     -                     (1,052.40)                             -                    -                    (4,778.83)          -                          (2,677,812.00)    -                   (2,683,643.23)         

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 19,009,318.27   6,605,020.23     3,457,332.94                       2,731,426.00    2,844,683.35    3,806,898.46    133,160,892.39      2,800,185.50     1,706,813.37   176,122,570.51      

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                     -                     705,404.89                          8,491.66           51,473.96         1,185,590.20    16,588,224.99        834,108.95        -                   19,373,294.65        

บวก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด -                     54,099.92          580,090.00                          182,637.84       214,020.50       555,460.19       8,975,971.22          2,752.89             -                   10,565,032.56        

หกั จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                     -                     (1,002.25)                             -                    -                    (4,778.00)          -                          -                     -                   (5,780.25)                

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 -                     54,099.92          1,284,492.64                       191,129.50       265,494.46       1,736,272.39    25,564,196.21        836,861.84        -                   29,932,546.96        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                     -                     2,500,779.52                       22,308.34         935,676.04       2,072,487.04    91,888,606.28        4,643,888.55     345,223.65      102,408,969.42      

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 19,009,318.27   6,550,920.31     2,172,840.30                       2,540,296.50    2,579,188.89    2,070,626.07    107,596,696.18      1,963,323.66     1,706,813.37   146,190,023.55      

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 8,550,625.32          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 10,565,032.56        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดห้ักค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม    

จาํนวน 6.08 ลา้นบาท และ 6.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 5.62 ลา้นบาท และ 6.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จาํกดั ราคาทุนจ่ายซ้ือจาํนวน 25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระเงินและรับโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 อาคารตดัค่าเส่ือมราคาโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านประมาณ 20 ปี  
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 178,850.00           13,266,780.00        13,445,630.00        

ซือ้เพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 13,805,080.00      310,000.00             14,115,080.00        

จําหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                        (13,266,780.00)      (13,266,780.00)      

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 13,983,930.00      310,000.00             14,293,930.00        

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (66,718.26)            -                         (66,718.26)             

ตดัจําหน่ายระหวา่งงวด (1,225,670.89)       -                         (1,225,670.89)        

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 (1,292,389.15)       -                         (1,292,389.15)        

มลูค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 112,131.74           13,266,780.00        13,378,911.74        

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 12,691,540.85      310,000.00             13,001,540.85        

 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

 โปรแกรม

ระหวา่งตดิต ัง้
 รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

 

ค่าตดัจาํหน่ายแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

2564 2563

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 1,225,670.89        24,044.60              

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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14. สัญญาเช่า 

14.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 67,932,118.54                49,854,033.79                

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 8,849,653.35                  8,849,653.35                  

ลดลงจากการไดร้บัยกเวน้คา่เชา่ (2,189,926.21)                -                                 

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 74,591,845.68                58,703,687.14                

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (5,781,231.30)                (4,705,759.97)                

คา่เสื่อมราคาสาํหรบังวด (3,626,288.71)                (3,166,294.00)                

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 (9,407,520.01)                (7,872,053.97)                

มลูค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 62,150,887.24                45,148,273.82                

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 65,184,325.67                50,831,633.17                

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน

2563 2,710,384.61                  2,237,701.49                  

2564 3,626,288.71                  3,166,294.00                  

 อาคารและ

ส่วนปรบัปรุงอาคาร

 อาคารและ

ส่วนปรบัปรุงอาคาร

หน่วย: บาท
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14.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

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

ส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี :

     จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 4,100,487.72       4,344,962.52       4,051,592.76       4,051,592.76       

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,510,483.05)     (1,579,030.48)     (1,462,920.95)     (1,520,638.59)     

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

          ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,590,004.67       2,765,932.04       2,588,671.81       2,530,954.17       

ส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระเกนิกว่า 1 ปี :

     จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 57,839,437.28     62,065,817.49     37,643,391.06     39,636,386.05     

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (19,044,579.89)   (20,368,094.60)   (9,609,941.90)     (10,311,670.35)   

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 38,794,857.39     41,697,722.89     28,033,449.16     29,324,715.70     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

2564 2563 2564 2563

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 44,463,654.93     52,871,335.53     31,855,669.87     37,615,337.32     

เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,136,929.72       1,333,064.26       792,247.48          897,486.33          

ลดลงจากการไดรั้บยกเวน้ค่าเช่า (2,189,926.21)      -                       -                       -                       

เงินจ่ายชาํระ (2,025,796.38)      (8,749,357.26)      (2,025,796.38)      (5,434,492.38)      

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 41,384,862.06     45,455,042.53     30,622,120.97     33,078,331.27     

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,590,004.67)      (2,002,932.79)      (2,588,671.81)      (2,473,648.80)      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 38,794,857.39     43,452,109.74     28,033,449.16     30,604,682.47     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้ ระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย กบั บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จาํกดั (ผูใ้ห้เช่า) 

โดยสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานมีระยะเวลาการเช่า 6 ปี จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ ณ วนัท่ีทาํสัญญาเป็นระยะเวลา 4 เดือน และสัญญา

เช่าพ้ืนท่ีอาคารคลงัสินคา้มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ ณ วนัท่ีทาํสญัญาเป็นระยะเวลา 36 เดือน อตัราค่าเช่าต่อ

เดือนสําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 0.54 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 0.43 ลา้นบาท โดยตอ้งจ่ายเงิน

ประกนัความเสียหายตามสัญญาสําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 9.23 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 5.50      

ลา้นบาท โดยสญัญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บการยกเวน้การคิดค่าเช่าอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้ ตั้งแต่วนัที่  

1 พฤษภาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2564  

เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บการยกเวน้การคิดค่าเช่าอาคารสาํนกังานและอาคารคลงัสินคา้ ตั้งแต่วนัที่   

1 พฤษภาคม 2564 จึนถึง 30 เมษายน 2565 
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15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี  กาํไร กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี กาํไร กาํไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 3,224,171.81        707,796.15           (820,437.60)          3,111,530.36        112,190.60           -                        3,223,720.96        

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

กาํไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้

     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 6,345,871.06        (3,146,260.13)       -                        3,199,610.93        (1,766,644.29)       -                        1,432,966.64        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 32,861.61             51,885.94             -                        84,747.55             -                        -                        84,747.55             

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 141,141.13           252,020.13           -                        393,161.26           (40.34)                   -                        393,120.92           

ค่าเส่ือมราคา -                        729,381.77           -                        729,381.77           210,370.64           -                        939,752.41           

สญัญาเช่า -                        175,497.27           -                        175,497.27           203,558.35           -                        379,055.62           

รวม 9,744,045.61               (1,223,862.05) (820,437.60)          7,699,745.96        (1,240,565.04)       -                        6,459,180.92        

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี  กาํไร กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี กาํไร กาํไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 3,224,171.81        591,921.35           (805,164.00)          3,010,929.16        100,702.60           -                        3,111,631.76        

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

กาํไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้

     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 6,345,871.06               (3,146,260.13) -                        3,199,610.93               (1,766,644.29) -                        1,432,966.64        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 32,861.61             51,885.94             -                        84,747.55             -                        -                        84,747.55             

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 141,141.13           (103,807.25)          -                        37,333.88                                (40.34) -                        37,293.54             

ค่าเส่ือมราคา -                                    729,381.77 -                        729,381.77           210,370.64           -                        939,752.41           

สญัญาเช่า -                                    127,658.79 -                        127,658.79           132,363.53           -                        260,022.32           

รวม 9,744,045.61        (1,743,402.71)       (805,164.00)          7,195,478.90        (1,323,247.86)       -                        5,872,231.04        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (85,689.31)            668,397.87           (85,689.31)            895,656.42           

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 108,385.81           1,119,126.36        133,066.63           903,351.27           

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,696.50             1,787,524.23        47,377.32             1,799,007.69        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั -                        1,437,076.40        -                        1,437,076.40        

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 1,240,565.04        2,199,996.72        1,323,247.86        3,034,065.79        

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,240,565.04        3,637,073.12        1,323,247.86        4,471,142.19        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

อตัราภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 
 

 

16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ระดบัของ มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร ราคาทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร ราคาทุน

มูลค่ายติุธรรม ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 

ลาโบราเทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จาํกดั ระดบั 3 41,678,772.50               -                    41,678,772.50   41,678,772.50               -                    41,678,772.50   

เงินประกนัการเช่า ระดบั 3 -                                 4,143,527.48    4,143,527.48     -                                 4,035,886.35    4,035,886.35     

รวม 41,678,772.50               4,143,527.48    45,822,299.98   41,678,772.50               4,035,886.35    45,714,658.85   

30 มิถุนายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2563

 

ระดบัของ มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร ราคาทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร ราคาทุน

มูลค่ายติุธรรม ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 

ลาโบราเทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จาํกดั ระดบั 3 41,678,772.50               -                    41,678,772.50   41,678,772.50               -                    41,678,772.50   

เงินประกนัการเช่า ระดบั 3 -                                 2,861,267.72    2,861,267.72     -                                 2,791,635.14    2,791,635.14     

รวม 41,678,772.50               2,861,267.72    44,540,040.22   41,678,772.50               2,791,635.14    44,470,407.64   

30 มิถุนายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2563

 
 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

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

เงินมดัจาํ 766,600.00           503,400.00           755,000.00           503,400.00           

เงินประกนั 872,952.09           260,629.00           872,952.09           260,649.00           

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 704,040.00           1,056,060.00        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,150,166.31        2,190,353.42        2,150,186.31        2,190,353.42        

รวม 4,493,758.40        4,010,442.42        3,778,138.40        2,954,402.42        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินเบิกเกินบญัชี ตั�วสญัญาใชเ้งิน 

และเงินกูย้มืระยะสั้น 23,000,000.00           53,300,000.00           

ทรัสตรี์ซีท -                             102,483,928.49         

รวม 23,000,000.00           155,783,928.49         

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม 

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม 

2563

เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ต ั �วสญัญาใชเ้งิน

และเงินก ูย้ืมระยะสั้น 153.00             153.00             153.00             153.00             

ทรสัตร์ีซที/เลตเตอร์ออฟเครดิต 223.00             213.00             218.00             208.00             

รวม 376.00             366.00             371.00             361.00             

อตัราตามทีร่ะบใุนสญัญา

อตัราตามทีร่ะบใุนสญัญา

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

อตัราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากธนาคาร เพ่ือประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับ       

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและเงินสกลุบาท ดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 3.65                            3.65                            

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นบาท) 170.00                        170.00                        

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ลา้น

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงคํ้าประกนัโดย

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกรรมการบางท่านของบริษทัฯ ร่วมคํ้าประกนั 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

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

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 36,994,401.97    35,823,864.71    36,936,174.43    35,696,769.45    

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน

รายไดร้บัล่วงหน้า - บริษทัอื่น 520,175.68         370,641.57         -                      -                      

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอื่น 13,064,991.07    16,003,197.69    12,147,557.57    14,504,454.82    

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั 114,901.75         101,156.20         93,319.78           81,150.34           

เจ้าหน้ีอื่นๆ - บริษทัอื่น 6,301,987.04      6,366,444.24      6,131,784.05      6,231,513.21      

รวมเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอื่น 20,002,055.54    22,841,439.70    18,372,661.40    20,817,118.37    

รวมเจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอื่น 56,996,457.51    58,665,304.41    55,308,835.83    56,513,887.82    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะยาว -                           14,777,782.23         

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                           (5,666,661.24)          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -                           9,111,120.99           

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท ซ่ึงในไตรมาส 2 ปี 2564 

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูด้งักล่าวครบถว้นแลว้ 

เงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนัโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและกรรมการบางท่านของบริษทัฯ  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ระบุให้บริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในสญัญา 
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21. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

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

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย - คา้งจ่าย        1,052,438.40           841,118.83        1,052,438.40 841,118.83         

เจ้าหน้ีกรมสรรพากร           317,003.36        3,315,199.95           231,392.88 3,315,199.95      

อื่นๆ             84,772.11             10,104.98                         -   -                      

รวม        1,454,213.87        4,166,423.76        1,283,831.28        4,156,318.78 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

 

22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 มีดงัน้ี   

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,160,042.77       12,397,609.01     15,557,651.78     6,351,366.50       10,433,677.54     16,785,044.04     

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 242,646.00          830,616.00          1,073,262.00       723,948.10          1,094,159.22       1,818,107.32       

ตน้ทนุดอกเบี้ย 26,427.00            25,306.00            51,733.00            186,916.17          195,312.75          382,228.92          

การวดัมูลคา่ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น -                       -                       -                       -                       819,472.00          819,472.00          

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :

กาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ -                       -                       -                       (4,102,188.00)      -                       (4,102,188.00)      

ผลประโยชน์ทีจ่่ายระหวา่งงวด (161,337.14)         (402,704.85)         (564,041.99)         -                       (145,012.50)         (145,012.50)         

ยอดคงเหลือสิ้นงวด         3,267,778.63       12,850,826.16       16,118,604.79         3,160,042.77       12,397,609.01       15,557,651.78 

เงินชดเชยเมื่อ

ออกจากงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น รวม

เงินชดเชยเมื่อ

ออกจากงาน รวม

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่สาํหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่
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ยอดคงเหลือตน้งวด 3,063,333.78       11,991,312.00     15,054,645.78     6,216,875.51       9,903,983.53       16,120,859.04     

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 230,480.00          787,138.00          1,017,618.00       689,501.10          968,918.22          1,658,419.32       

ตน้ทนุดอกเบี้ย 25,519.00            24,418.00            49,937.00            182,777.17          183,523.75          366,300.92          

การวดัมูลคา่ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น -                       -                       -                       -                       1,079,899.00       1,079,899.00       

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :

กาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ -                       -                       -                       (4,025,820.00)      -                       (4,025,820.00)      

ผลประโยชน์ทีจ่่ายระหวา่งงวด (161,337.14)         (402,704.85)         (564,041.99)         -                       (145,012.50)         (145,012.50)         

ยอดคงเหลือสิ้นงวด         3,157,995.64       12,400,163.15       15,558,158.79         3,063,333.78       11,991,312.00       15,054,645.78 

เงินชดเชยเมื่อ

ออกจากงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น รวม

เงินชดเชยเมื่อ

ออกจากงาน รวม

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น

หน่วย: บาท

งบการเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่สาํหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี 

 

2564 2563 2564 2563

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 151,172.00           119,061.00           122,452.00 119,061.00           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 411,325.00           431,023.06           411,325.00           387,119.06           

รวม 562,497.00           550,084.06           533,777.00           506,180.06           

2564 2563 2564 2563

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 353,273.00           238,122.00           295,833.00           238,122.00           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 771,722.00           862,046.12           771,722.00           774,238.12           

รวม 1,124,995.00        1,100,168.12        1,067,555.00        1,012,360.12        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังาน

ท่ีเกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด 



  

39 
 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ

จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผล ประมาณการ

จากตารางมรณะไทย ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราการลาออก ประมาณการจากขอ้มูลในอดีตตามช่วงอายขุองพนกังาน 

23. ทุนเรือนหุ้น 

มูลค่าหุน้ละ ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีชาํระแลว้

ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนท่ีชาํระแลว้

(บาท)

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10.00           5,500,000.00        5,500,000.00        55,000,000.00      55,000,000.00      

เปล่ียนแปลงมูลหุน้ท่ีตราไว ้ 0.50             110,000,000.00    110,000,000.00    55,000,000.00      55,000,000.00      

เพิ่มทุนจดทะเบียน 0.50             290,000,000.00    170,000,000.00    145,000,000.00    85,000,000.00      

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 0.50             400,000,000.00    280,000,000.00    200,000,000.00    140,000,000.00    

เพิ่มข้ึนจากการรับชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน 0.50             -                        120,000,000.00    -                        60,000,000.00      

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 400,000,000.00    400,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    

จาํนวนหุน้ ทุนเรือนหุน้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพิม่ทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

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 หุน้ 

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

เพิ่มทุนจาํนวน 290,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 170,000,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่า 

85 ลา้นบาท และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 120,000,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่า 60 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 และวนัท่ี    

8 กนัยายน 2563 ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ครบถว้นแลว้จาํนวน 85 ลา้นบาท

ในเดือนกนัยายน 2563  

ในระหวา่งวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

1) เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 

90,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 279 ลา้นบาท  
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2) เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 18,000,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา เสนอขายหุน้ละ 3.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 55.80 ลา้นบาท 

3) เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 

12,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา เสนอขายหุน้ละ 3.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 37.20 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดร้ับชําระค่าหุ ้นเพิ ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจํานวนและไดจ้ดทะเบียนเพิ ่มทุน

ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้จากจาํนวน 140 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 

เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกัน         

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัจาํนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 12.31 ลา้นบาท             

ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

24. เงินปันผลจ่าย 

24.1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ

 ดาํเนินงานประจาํปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.1489 บาท จาํนวน 280 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน

รวม 41.69 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

24.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรคงเหลือ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 8.182 บาท 

จาํนวน 5,500,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 45 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 

25. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงวิธีการคาํนวณไดด้งัน้ี 

2564 2563 2564 2563

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุน้) 280,000,000      110,000,000      280,000,000      110,000,000      

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งงวด 72,527,473        -                     72,527,473        -                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ระหวา่งงวด (ขั้นพื้นฐาน) (หน่วย: หุน้) 352,527,473      110,000,000      352,527,473      110,000,000      

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ

ผูถื้อหุน้บริษทั (หน่วย: บาท) 3,909,281.72     6,798,961.88     4,469,346.35     6,477,693.68     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาท) 0.01                   0.06                   0.01                   0.06                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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2564 2563 2564 2563

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุน้) 280,000,000      110,000,000      280,000,000      110,000,000      

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งงวด 36,464,088        -                     36,464,088        -                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ระหวา่งงวด (ขั้นพื้นฐาน) (หน่วย: หุน้) 316,464,088      110,000,000      316,464,088      110,000,000      

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ

ผูถื้อหุน้บริษทั (หน่วย: บาท) 14,469,056.43   16,343,660.37   13,776,229.19   15,429,430.42   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาท) 0.05                   0.15                   0.04                   0.14                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทั และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ท่ี       

กลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู ่กลุ่มบริษทันาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของรายได้

ผลประกอบการ กําไรขั้นต้น และสินทรัพย์ตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือท่ีสามารถ 

ปันส่วนใหส่้วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัทางธุรกิจคือ การจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทยเ์คมีภณัฑ ์และอุปกรณ์การแพทยแ์ละเทคโนโลยี 

โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามส่วนธุรกิจ สาํหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
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2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 203.26           214.51           10.97             9.89               214.23           224.40           

รายไดค้่าเช่า 21.09             21.29             -                -                21.09             21.29             

รวมรายได้ 224.35           235.80           10.97             9.89               235.32           245.69           

ตน้ทุนขายและบริการ (110.55)         (115.29)         (4.10)             (4.45)             (114.65)         (119.74)         

ตน้ทุนค่าเช่า (11.60)           (11.17)           -                -                (11.60)           (11.17)           

รวมต้นทุนขาย (122.15)         (126.46)         (4.10)             (4.45)             (126.25)         (130.91)         

กาํไรขั้นต้น 102.20           109.34           6.87               5.44               109.07           114.78           

รายไดอ่ื้น 2.41               0.13               

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (41.26)           (44.28)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (50.91)           (47.24)           

ตน้ทุนทางการเงิน (3.60)             (3.41)             

กาํไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 15.71             19.98             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1.24)             (3.64)             

กาํไรสําหรับงวด 14.47             16.34             

งบการเงินรวม

รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์

การแพทย์
รวม

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์

 อ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินคา้คงเหลือ 71.41                         61.71                         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 147.07                       103.12                       

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 65.18                         62.15                         

สินทรัพยอ่ื์น 383.69                       265.12                       

สินทรัพยร์วม 667.35                       492.10                       

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินรวม

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย ประมาณ       

ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  
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27. รายได้จากการขาย 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัให้มีวิธีปฏิบติัในการดูแลสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้แลว้และฝากไวใ้นสถานท่ีของบริษทัฯ โดยมีการโอน

การควบคุมสินคา้ให้แก่ลูกคา้ และบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากรายการโอนการควบคุมสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 โดยมีผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด

รายไดจ้ากสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บในพื้นท่ีของบริษทั

ท่ีมีการโอนการควบคุมแลว้ 27,791,492.75           22,451,640.50           

ผลต่อกาํไรสุทธิ 13,076,005.59           10,505,452.14           

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสําคญั 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563

คา่ใชจ่้ายเก ีย่วกบัพนักงาน 61,984                  62,238                  58,550                  58,749                  

คา่ใชจ่้ายสนับสนุนการขาย 3,936                    5,710                    3,027                    5,025                    

คา่จ้างและบริการ 8,821                    4,575                    8,655                    4,412                    

คา่ทีป่รึกษาและคา่ธรรมเนียมวชิาชพี 2,396                    4,602                    2,101                    4,327                    

คา่ซอ่มแซมทรพัย์สิน 2,276                    3,233                    2,276                    3,233                    

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 15,526                  11,118                  15,027                  10,788                  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 513                       2,336                    510                       2,349                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: พนับาท

 

29. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง             

และดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 
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30. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่า แสดงมูลค่ายติุธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

31.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกันท่ีออก                

โดยธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนังสือค ํ้าประกนั 34.87                            52.61                            

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: ลา้นบาท

 

31.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายตามสัญญาจา้งและสัญญาบริการท่ีทาํ

กบับุคคลภายนอก ดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สญัญาบริการทีป่รึกษาทางการเงิน 1.07                              0.68                              

สญัญาจ้างพฒันาและตดิต ัง้ซอฟตแ์วร์ 0.33                              0.58                              

สญัญาบริการตรวจสอบภายใน -                                0.43                              

สญัญาจ้างเหมาปรบัปรุงอาคารสาํนักงาน -                                2.09                              

สญัญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์สาํนักงาน -                                1.58                              

สญัญาทีป่รึกษาและบริการงานสื่อสานองคก์ร 1.30                              0.82                              

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย: ลา้นบาท
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32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ

พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 โดยจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 และมอบหมายให้

ผูจ้ดัการรับอนุญาตเป็นผูจ้ดัการกองทุนน้ี โดยหกัจากเงินเดือนพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบส่วนหน่ึง และจะจ่าย

ใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการท่ีกาํหนด 

33. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 
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