
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหว่างกาลและ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

 



1 
 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ    
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน)     
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผู ้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34                 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี                    
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 
 

 
(นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2565



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 52,551,760.72      126,409,928.55    45,061,476.01      119,576,294.85    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6, 30 171,805,396.52    173,548,760.99    167,735,648.11    169,759,616.05    
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4.3 32,106.59             -                       -                       -                       
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7 39,891,458.70      29,019,610.00      39,891,458.70      29,019,610.00      
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 176,247,199.08    78,889,917.08      163,863,089.84    68,255,650.71      
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ 30 30,748,411.63      1,497,711.62        30,678,575.63      21,791.25             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.4, 9, 30 18,284,933.06      7,419,009.29        16,608,194.81      6,711,620.33        
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 489,561,266.30    416,784,937.53    463,838,443.10    393,344,583.19    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       -                       32,999,980.00      32,999,980.00      
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 4.3 1,501,805.53        -                       -                       -                       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 218,723,487.66    199,008,890.41    218,676,154.30    198,431,359.78    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 16,386,259.34      13,437,417.74      16,386,259.34      13,437,417.74      
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 4.8, 13.1 66,655,485.33      61,010,463.99      57,707,841.25      47,118,543.95      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 9,137,657.53        6,178,398.70        8,389,515.09        5,355,358.37        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.5, 15 37,001,993.85      51,576,451.12      35,662,201.06      50,256,182.80      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4.6, 16 9,187,076.03        7,464,764.42        8,471,456.03        6,749,144.42        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 358,593,765.27    338,676,386.38    378,293,407.07    354,347,987.06    

รวมสินทรัพย์ 848,155,031.57    755,461,323.91    842,131,850.17    747,692,570.25    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       2  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน 17 148,200,297.41    23,000,000.00      148,200,297.41    23,000,000.00      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.7, 18 72,164,967.08      95,259,286.92      70,847,152.18      93,960,607.04      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 3,149,796.57        4,352,036.36        3,149,796.57        4,352,036.36        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4.8, 13.2 3,668,525.87        2,798,130.20        3,651,842.01        2,648,627.55        
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 28 351,214.27           695,615.96           351,214.27           695,615.96           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 772,339.90           3,018,990.97        727,499.84           3,000,394.91        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 228,307,141.10    129,124,060.41    226,927,802.28    127,657,281.82    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 4.8, 13.2 41,191,958.62      37,660,451.77      33,296,538.84      26,693,975.60      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 16,200,277.49      16,683,578.47      15,548,781.09      16,065,693.47      
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 57,392,236.11      54,344,030.24      48,845,319.93      42,759,669.07      

รวมหน้ีสิน 285,699,377.21    183,468,090.65    275,773,122.21    170,416,950.89    
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

        ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 21 200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    

        ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 21 200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    

ส่วนเกินมูลคา่หุน้
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 299,686,821.71    299,686,821.71    299,686,821.71    299,686,821.71    
ส่วนเกินมูลคา่หุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,361,196.00        3,361,196.00        3,361,196.00        3,361,196.00        

กาํไรสะสม
        จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย 10,226,120.10      10,226,120.10      10,226,120.10      10,226,120.10      
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,926,257.35      58,719,095.45      64,829,330.95      64,001,481.55      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (11,744,740.80)    -                       (11,744,740.80)    -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 562,455,654.36    571,993,233.26    566,358,727.96    577,275,619.36    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 848,155,031.57    755,461,323.91    842,131,850.17    747,692,570.25    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       3  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.9, 25.1 180,160,527.75     105,168,202.74    176,818,294.23     100,707,271.90  
รายไดค้า่เช่า 11,504,100.81       11,194,361.68      11,504,100.81       11,194,361.68    
รวมรายได้ 191,664,628.56     116,362,564.42    188,322,395.04     111,901,633.58  

ตน้ทุนขายและบริการ (123,732,634.99)    (58,424,394.78)     (122,568,523.25)    (56,753,988.45)   
ตน้ทุนคา่เช่า (6,564,503.82)        (6,416,876.77)       (6,564,503.82)        (6,416,876.77)     
รวมต้นทุนขาย (130,297,138.81)    (64,841,271.55)     (129,133,027.07)    (63,170,865.22)   

กําไรขั้นต้น 61,367,489.75       51,521,292.87      59,189,367.97       48,730,768.36    
รายไดอ่ื้น 4.9, 15, 25.2 11,186,674.06       2,277,340.53        10,631,916.83       2,264,596.74      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26 (25,828,383.71)      (20,424,209.32)     (24,596,966.65)      (18,164,999.58)   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4.9, 26 (28,431,060.85)      (27,803,441.75)     (27,770,947.94)      (27,019,319.98)   
ตน้ทุนทางการเงิน (2,396,128.31)        (1,639,004.11)       (2,281,691.33)        (1,294,321.87)     
กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,898,590.94       3,931,978.22        15,171,678.88 4,516,723.67      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (587,765.63)           (22,696.50)            (485,442.25)           (47,377.32)          
กําไรสําหรับงวด 15,310,825.31       3,909,281.72        14,686,236.63       4,469,346.35      
กําไรเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย
มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 15 (14,680,926.00)      -                        (14,680,926.00)      -                      

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับรายการ
ท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 14 2,936,185.20         -                        2,936,185.20         -                      

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (11,744,740.80)      -                        (11,744,740.80)      -                      
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 3,566,084.51         3,909,281.72        2,941,495.83         4,469,346.35      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,310,825.31       3,909,281.72        14,686,236.63       4,469,346.35      

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,566,084.51         3,909,281.72        2,941,495.83         4,469,346.35      

กําไรต่อหุ้น
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 23 0.04                       0.01                      0.04                       0.01                    
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 400,000,000          352,527,473         400,000,000          352,527,473       

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       4  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.9, 25.1 325,093,650.17    214,231,034.73    316,978,729.99     203,262,715.62    
รายไดค้า่เช่า 23,672,645.42      21,088,559.58      23,672,645.42       21,088,559.58      
รวมรายได้ 348,766,295.59    235,319,594.31    340,651,375.41     224,351,275.20    

ตน้ทุนขายและบริการ (219,253,829.64)   (114,644,385.85)   (215,758,837.15)   (110,549,057.53)   
ตน้ทุนคา่เช่า (13,551,051.57)     (11,603,179.14)     (13,551,051.57)     (11,603,179.14)     
รวมต้นทุนขาย (232,804,881.21)   (126,247,564.99)   (229,309,888.72)   (122,152,236.67)   

กําไรขั้นต้น 115,961,414.38    109,072,029.32    111,341,486.69     102,199,038.53    
รายไดอ่ื้น 4.9, 15, 25.2 17,817,690.16      2,405,487.24        17,125,675.40       2,375,017.51        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26 (47,210,912.56)     (41,256,484.95)     (44,976,117.38)     (36,664,514.61)     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4.9, 26 (53,389,458.55)     (50,912,511.78)     (52,081,929.51)     (49,556,612.81)     
ตน้ทุนทางการเงิน (3,294,664.40)       (3,598,898.36)       (2,979,256.56)       (3,253,451.57)       
กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,884,069.03      15,709,621.47      28,429,858.64 15,099,477.05      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (1,679,935.07)       (1,240,565.04)       (1,605,037.18)       (1,323,247.86)       
กําไรสําหรับงวด 28,204,133.96      14,469,056.43      26,824,821.46       13,776,229.19      
กําไรเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย
มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 15 (14,680,926.00)     -                        (14,680,926.00)     -                        

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับรายการ
ท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 14 2,936,185.20        -                        2,936,185.20         -                        

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (11,744,740.80)     -                        (11,744,740.80)     -                        
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 16,459,393.16      14,469,056.43      15,080,080.66       13,776,229.19      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 28,204,133.96      14,469,056.43      26,824,821.46       13,776,229.19      

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,459,393.16      14,469,056.43      15,080,080.66       13,776,229.19      

กําไรต่อหุ้น
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 23 0.07                      0.05                      0.07                       0.04                      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 400,000,000         316,464,088         400,000,000          316,464,088         

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 กาํไรเบด็เสร็จอื่น
จดัสรรแลว้ ผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ในตราสารทุนที่กาํหนดให้
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ จากการจ่าย สาํรอง วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 200,000,000.00    299,686,821.71    3,361,196.00        10,226,120.10      58,719,095.45      -                                    571,993,233.26    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :

จ่ายเงินปันผล 22 -                        -                        -                        -                        (25,996,972.06)     -                                    (25,996,972.06)     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        28,204,133.96      (11,744,740.80)                 16,459,393.16      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 200,000,000.00    299,686,821.71    3,361,196.00        10,226,120.10      60,926,257.35      (11,744,740.80)                 562,455,654.36    

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

เพิ่มทุน 21 60,000,000.00      299,686,821.71    -                        -                        -                        -                                    359,686,821.71    
จ่ายเงินปันผล 22 -                        -                        -                        -                        (41,692,000.00)     -                                    (41,692,000.00)     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        14,469,056.43      -                                    14,469,056.43      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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    

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 องคป์ระกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ือหุน้
 กาํไรเบด็เสร็จอื่น

จดัสรรแลว้ ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ในตราสารทุนที่กาํหนดให้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ จากการจ่าย สาํรอง วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 200,000,000.00    299,686,821.71    3,361,196.00         10,226,120.10     64,001,481.55      -                                      577,275,619.36     
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :

จ่ายเงินปันผล 22 -                        -                        -                        -                      (25,996,972.06)     -                                      (25,996,972.06)     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                      26,824,821.46      (11,744,740.80)                   15,080,080.66       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 200,000,000.00    299,686,821.71    3,361,196.00         10,226,120.10     64,829,330.95      (11,744,740.80)                   566,358,727.96     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 21 60,000,000.00      299,686,821.71    -                        -                      -                        -                                      359,686,821.71     
จ่ายเงินปันผล 22 -                        -                        -                        -                      (41,692,000.00)     -                                      (41,692,000.00)     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                      13,776,229.19      -                                      13,776,229.19       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 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     

หน่วย:  บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"   

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
กาํไรสุทธิ 28,204,133.96       14,469,056.43        26,824,821.46      13,776,229.19      
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 19,836,538.50       15,456,044.13        19,399,361.61      14,956,997.45      
โอนกลบัรายการคา่เผื่อมูลคา่สินคา้ลดลง -                        (201.72)                   -                        (201.72)                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,013,984.00         1,124,995.00          959,930.00           1,067,555.00        
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 24,451.00              337,929.76             (4,901.14)              337,929.76           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 703,589.47            703,046.45             697,043.56           703,046.45           
(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมสัญญาอนุพนัธ์ 351,214.27            (599,929.62)            351,214.27           (599,929.62)          
กาํไรจากการใหเ้ช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน (452,430.65)          -                          -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล (15,700,434.75)     (1,882,170.00)         (15,700,434.75)     (1,882,170.00)       
ดอกเบ้ียรับ (190,512.46)          (120,904.30)            (97,422.19)            (82,895.74)            
คา่ใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน 3,294,664.40         3,598,898.36          2,979,256.56        3,253,451.57        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,679,935.07         1,240,565.04          1,605,037.18        1,323,247.86        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 38,765,132.81       34,327,329.53        37,013,906.56      32,853,260.20      

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (9,128,484.23)       28,526,435.72        (8,847,880.76)       29,903,645.34      
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (97,357,282.00)     (9,697,992.67)         (95,607,439.13)     (12,594,640.76)     
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ (29,250,700.01)     (1,272,567.30)         (30,656,784.38)     (1,272,567.30)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,034,975.57)     (1,620,210.83)         (9,896,574.48)       (1,681,644.86)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 200,435.44            (483,315.98)            200,435.44           (823,735.98)          

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (24,252,429.66)     (2,523,502.70)         (24,265,018.77)     (2,059,707.79)       
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (1,202,239.79)       (148,930.06)            (1,202,239.79)       (148,930.06)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,246,651.07)       (2,712,209.89)         (2,272,895.07)       (2,872,487.50)       

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (135,507,194.08)   44,395,035.82        (135,534,490.38)   41,303,191.29      
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,625,755.75)       (4,231,104.08)         (3,625,755.75)       (4,201,577.61)       
เงินสดจ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (1,497,284.98)       (564,041.99)            (1,476,842.38)       (564,041.99)          
รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52,595.75              -                          -                        -                        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (140,577,639.06)   39,599,889.75        (140,637,088.51)   36,537,571.69      

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"   

2565 2564 2565 2564

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 477,793.68            2,339,933.22          34,267.91             2,339,933.22        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (34,095,581.07)     (57,228,249.67)       (34,105,400.82)     (57,023,949.67)     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,961,200.01)       (848,300.00)            (3,961,200.01)       (848,300.00)          
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใชสิ้นทรัพย์ (6,320,198.89)       (8,849,653.35)         (6,347,598.89)       (8,849,653.35)       
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทั

 ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 15,700,434.75       1,882,170.00          15,700,434.75      1,882,170.00        
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 26,409.30              13,263.16               26,409.30             13,263.16             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (28,172,342.24)     (62,690,836.64)       (28,653,087.76)     (62,486,536.64)     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

 จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 125,200,297.41     (132,783,928.49)     125,200,297.41    (132,783,928.49)   
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,067,118.38)       (2,025,796.38)         (2,067,118.38)       (2,025,796.38)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        30,000,000.00        -                        30,000,000.00      
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        (44,777,782.23)       -                        (44,777,782.23)     
เงินสดรับจากรับชาํระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทุน - สุทธิ -                        359,686,821.71      -                        359,686,821.71    
เงินสดจ่ายเงินปันผล (25,996,972.06)     (41,692,000.00)       (25,996,972.06)     (41,692,000.00)     
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,244,393.50)       (2,310,359.29)         (2,360,849.54)       (2,309,594.74)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 94,891,813.47       166,096,955.32      94,775,357.43      166,097,719.87    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (73,858,167.83)     143,006,008.43      (74,514,818.84)     140,148,754.92    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 126,409,928.55     8,293,521.50          119,576,294.85    1,551,752.43        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 52,551,760.72       151,299,529.93      45,061,476.01      141,700,507.35    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ :
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้
วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 14,680,926.00       -                          14,680,926.00      -                        

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนเพ่ิมข้ึนจากการใหเ้ช่าช่วง 1,479,533.57         -                          -                        -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,556,587.48         -                          8,813,393.45        -                        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท วินเนอร์ยี่  เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้ ง มีภูมิล ำเนำ และประกอบธุรกิจใน 
ประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์มีส ำนักงำนใหญ ่
ตั้งอยู่เลขท่ี 634/4 ซอยรำยค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯ  ได้น ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของ               
งบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบ
ขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษทัฯ ได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ซ่ึงกำร
จดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของ
ผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุ ้นเคยกับภำษำไทย บริษทัฯ ได้จัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำก             
งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยเนน้กำรให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้กำรประมำณและ 
ขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่
อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ    
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร กระทบ
เฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนำคต 
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เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงบำงฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565  
มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบกำรเงินส ำหรับปี
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

4. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรถือหุ้น
ระหว่ำงกนั หรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขและ
เกณฑท่ี์ไดร้ะบุในสญัญำระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น 

4.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั (AND) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั (ITI) ไทย มีกรรมการร่วมกนั พฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายรถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ,ขายปลีกถงับรรจุกา๊ซ

   คอมเพรสเซอร์สถานีหลกับริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอ่ืน และการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

Dara Investment Limited ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนตใ์นร้านคา้เฉพาะและสถานีบริการน ้ามนั

บริษทั วี 2 โลจิสติกส์ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนตใ์นร้านคา้เฉพาะและสถานีบริการน ้ามนั

บริษทั รีเทล สตาร์ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ

*ซ่ึงปัจจุบนัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ลว้
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ยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

4.2 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั

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

ลูกหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วี 2 โลจิสติกส์ จ  ากดั -                    44,000.00         -                    44,000.00         

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 94,948.29         332,447.17       -                    -                    

94,948.29         376,447.17       -                    44,000.00         

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 80,900.12         -                    -                    -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

4.3 ลูกหนีสั้ญญำเช่ำเงินทุน - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั วนิเนอร์ยี ่(ไทยแลนด์) จ ากัด

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี :

     ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 123,867.77                      -                                   

     หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (91,761.18)                      -                                   

     ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 32,106.59                        -                                   

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี :

     ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 2,434,365.69                   -                                   

     หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (932,560.16)                    -                                   

     ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 1,501,805.53                   -                                   

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565 บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั ไดใ้ห้เช่ำช่วงพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้บำงส่วนแก่ บริษทั วินเนอร์ยี่ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั โดยสัญญำเช่ำช่วงพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือตำมสัญญำเช่ำหลกัจ ำนวน 18 ปี 
อตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียประมำณเดือนละ 11,789 บำท โดยสญัญำเช่ำช่วงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป 
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4.4 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

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

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 372,270.36        434,763.14        62,492.76          124,985.54        

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                     -                     20,494.74          -                     

372,270.36        434,763.14        82,987.50          124,985.54        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

4.5 สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั

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

เงนิประกนัการเช่า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 4,278,223.31     4,157,768.62     2,921,624.95     2,837,500.30     

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั 79,414.04          93,400.00          79,414.04          93,400.00          

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                     -                     16,805.57          -                     

4,357,637.35     4,251,168.62     3,017,844.56     2,930,900.30     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

4.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 

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

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 704,040.00        704,040.00        -                     -                     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.7 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

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

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 147,318.51         91,915.10           117,847.02         73,141.09           

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                      -                      1,540.14             -                      

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั 3,347.94             -                      3,347.94             -                      

150,666.45         91,915.10           122,735.10         73,141.09           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 
 

4.8 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

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

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (หมายเหตุ 13.1)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,066,094.41    39,379,540.00    28,206,127.92    28,033,182.99    

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั 695,258.74         791,461.74         695,258.74         791,461.74         

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                      -                      6,399,781.89      -                      

41,761,353.15    40,171,001.74    35,301,168.55    28,824,644.73    

หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 13.2)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 44,153,161.61    39,664,100.64    29,622,212.49    28,548,121.82    
บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั 707,322.88         794,481.33         707,322.88         794,481.33         
บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                      -                      6,618,845.48      -                      

44,860,484.49    40,458,581.97    36,948,380.85    29,342,603.15    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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4.9 รำยกำรบัญชีที่ส ำคัญที่เกดิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกัน 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีเกิดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 
และ 2564 มีดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 400,010      -              5,257          -              ราคาตลาด/ ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั สตาร์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 3,075          -              2,103          -              ราคาตลาด

บริษทั รีเทล สตาร์ จ  ากดั 3,075          -              2,103          -              ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -              -              6,233          6,233          ตามสญัญา

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จ ากดั

    ดอกเบ้ียรับจากการให้เช่าช่วงสญัญาเช่าเงินทนุ 54,379        -              -              -              ตามสญัญา

    ก  าไรจากการให้เช่าช่วงสญัญาเช่าเงินทนุ 452,431      -              -              -              ตามสญัญา/ ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

ซ้ือทรัพย์สิน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -              25,000,000 -              25,000,000 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -              -              59,243        -              ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

     โดยอา้งอิงจากราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ 637,591      624,388      535,062      557,841      ตามสญัญา

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืน ๆ 29,047        -              29,047        -              ตามสญัญา

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืน ๆ -              -              5,310          -              ตามสญัญา

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จ ากดั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ -              3,191          -              3,191          ราคาตลาด

จ่ายเงนิปันผล

Dara Investment Limited 3,548,891   8,129,690   3,548,891   8,129,690   ตามท่ีประกาศจ่าย

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั 11,881,078 27,216,809 11,881,078 27,216,809 ตามท่ีประกาศจ่าย

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั วี 2 โลจิสติกส์ จ  ากดั 838             -              -              -              ราคาตลาด

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1,111,088   -              110,981      -              ราคาตลาด/ ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั สตาร์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 6,250          -              4,439          -              ราคาตลาด

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 84,112        -              84,112        -              ราคาตลาด

บริษทั รีเทล สตาร์ จ  ากดั 7,047          -              6,075          -              ราคาตลาด
รายได้อ่ืน

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -              -              12,397        12,397        ตามสญัญา

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จ ากดั

    ดอกเบ้ียรับจากการให้เช่าช่วงสญัญาเช่าเงินทนุ 54,379        -              -              -              ตามสญัญา

    ก  าไรจากการให้เช่าช่วงสญัญาเช่าเงินทนุ 452,431      -              -              -              ตามสญัญา/ ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั -              531,739      -              531,739      ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

ซ้ือทรัพย์สิน

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั 4,762,396   -              4,762,396   -              ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั 1,983,067   -              1,983,067   -              ราคาตลาด

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -              25,000,000 -              25,000,000 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -              -              59,243        -              ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด

ขายทรัพย์สิน

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 173,118      -              34,268        -              ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ 1,144,105   1,193,292   981,962      1,072,317   ตามสญัญา

    คา่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -              567,415      -              567,415      ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงตามอตัรา     

      ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืน ๆ 57,898        -              57,898        -              ตามสญัญา

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืน ๆ -              -              8,284          -              ตามสญัญา

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จ ากดั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ -              6,347          -              6,347          ราคาตลาด

จ่ายเงนิปันผล

Dara Investment Limited 3,548,891   8,129,690   3,548,891   8,129,690   ตามท่ีประกาศจ่าย

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั 11,881,078 27,216,809 11,881,078 27,216,809 ตามท่ีประกาศจ่าย

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.10 ภำระผูกพนัจำกสัญญำบริกำรกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกนั - บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้รับบริกำร 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของค่ำบริกำรในอนำคตตำมสัญญำท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธันวำคม 
2564 มีดงัน้ี 

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

ไม่เกิน 1 ปี 1,243,117.28       1,345,686.12       1,169,959.32       1,150,376.28       

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,966,700.92       4,213,107.20       3,147,356.58       3,576,114.36       

เกิน 5 ปี 3,766,768.50       3,134,977.56       1,915,011.72       1,624,811.76       

รวม 8,976,586.70       8,693,770.88       6,232,327.62       6,351,302.40       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ข้อมูลเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

สัญญาบริการกับบริษัท วินเนอร์ยีโ่ฮลดิง้ จ ากัด 

สัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนักงำนและอำคำรคลงัสินค้ำ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย กับบริษทั วินเนอร์ยี่  
โฮลด้ิง จ ำกดั (ผูใ้ห้บริกำร) โดยสัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนักงำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี และสัญญำบริกำร
ส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี อตัรำค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เฉล่ียต่อเดือนรวมจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้กำรเปล่ียนคู่สัญญำบริกำรส่วนกลำงของอำคำรส ำนักงำนบำงส่วนจำก
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ำกดั มำเป็นบริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ ำกดั โดยสัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนักงำน           
มีระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 4 ปี 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้จำกกำรเช่ำอำคำรคลงัสินคำ้
เพ่ิมเติมกบับริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ำกดั โดยสญัญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรมีระยะเวลำกำรเช่ำ 17 ปี 9 เดือน และอตัรำ
ค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้ของบริษทั และบริษทัยอ่ย เฉล่ียต่อเดือนรวมจ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท โดยสญัญำมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บกำรยกเวน้กำรคิดค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 จนถึง 30 เมษำยน 2564  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บกำรยกเวน้กำรคิดค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2564 จนถึง 30 เมษำยน 2565 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2565 บริษทัยอ่ยไดรั้บกำรยกเวน้กำรคิดค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565 จนถึง 30 เมษำยน 2566 
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สัญญาบริการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำเช่ำช่วงพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้บำงส่วนจำกบริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั ซ่ึงมี
ค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้เฉล่ียประมำณเดือนละ 700.68 บำท ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงคงเหลือตำมสัญญำเช่ำหลกั
จ ำนวน 18 ปี โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565 บริษทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำช่วงพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้บำงส่วนจำกบริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั ซ่ึงมี
ค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้เฉล่ียประมำณเดือนละ 4,880.64 บำท ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงคงเหลือตำมสญัญำเช่ำหลกั
จ ำนวน 17 ปี 9 เดือน โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไป 

4.11 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,431,222.77         6,321,227.91         7,431,222.77         6,321,227.91         

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 82,392.69              83,020.37              82,392.69              83,020.37              

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 87,751.74              109,348.22            87,751.74              109,348.22            

รวม 7,601,367.20         6,513,596.50         7,601,367.20         6,513,596.50         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,035,375.16       13,255,877.43       14,035,375.16       13,255,877.43       

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 167,817.32            166,040.74            167,817.32            166,040.74            

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 184,759.51            218,696.45            184,759.51            218,696.45            

รวม 14,387,951.99       13,640,614.62       14,387,951.99       13,640,614.62       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะ
ผูบ้ริหำร และให้แก่ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
อนัไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูซ่ึ้งด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และให้หมำยรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำย
งำนบญัชี หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ  

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
เงินสด 56,259.74                         59,574.13 42,494.74                         45,283.13 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 18,177,935.58          20,981,677.66 10,701,415.87          14,162,334.96 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 34,317,565.40        105,368,676.76 34,317,565.40        105,368,676.76 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      52,551,760.72    126,409,928.55      45,061,476.01    119,576,294.85 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 แยกตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ  
ไดด้งัน้ี 

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

ลูกหนีก้ารค้า

เช็ครับล่วงหนา้ -                       2,162,399.99       -                       2,162,399.99       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 109,523,384.39   122,942,487.22   106,808,321.15   120,150,492.63   
ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ :

     เกินก าหนดช าระ 1- 60 วนั 39,032,818.57     37,032,478.38     37,806,922.52     36,051,425.53     
     เกินก าหนดช าระ 61- 90 วนั 3,870,059.43       3,068,774.08       3,870,059.43       3,066,044.08       
     เกินก าหนดช าระ 91- 180 วนั 14,699,164.27     6,872,760.95       14,683,189.27     6,871,793.45       
     เกินก าหนดช าระ 181 - 365 วนั 3,996,021.27       951,830.00          3,976,507.27       939,430.00          
รวมลูกหน้ีการคา้ 171,121,447.93   173,030,730.62   167,144,999.64   169,241,585.68   
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (423,737.69)        (423,737.69)        (423,737.69)        (423,737.69)        

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 170,697,710.24   172,606,992.93   166,721,261.95   168,817,847.99   

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,900.12            -                       -                       -                       
   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 1,026,786.16       941,768.06          1,014,386.16       941,768.06          
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,107,686.28       941,768.06          1,014,386.16       941,768.06          
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 171,805,396.52   173,548,760.99   167,735,648.11   169,759,616.05   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 รำยกำรเคล่ือนไหวของ 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 423,737.69              423,737.69              423,737.69              423,737.69              
เพ่ิมข้ึน(ลดลด)ระหวา่งงวด -                           -                           -                           -                           

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนแสดงอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

7. สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 แยกตำมอำยุจำกวันท่ีโอนกำรควบคุม 
ในสินคำ้แลว้ และยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ไดด้งัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา
ท่ีโอนการควบคุมในสินคา้แลว้และยงัไม่ไดเ้รียกช าระ :

     1- 60 วนั 26,303,020.00                     23,629,040.00                     
     61- 90 วนั 658,580.00                          370,604.01                          
     91- 180 วนั 4,298,317.70                       5,019,965.99                       
     181 - 365 วนั 8,631,541.00                       -                                       
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 39,891,458.70                     29,019,610.00                     

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำท่ีโอนกำรควบคุมในสินคำ้แลว้และยงัไม่ไดเ้รียกช ำระท่ีมีอำย ุ        
181 - 365 วนั จ ำนวน 8.63 ลำ้นบำท โดย ณ วนัท่ี 5 สิงหำคม 2565 บริษทัฯ ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเพื่อเรียกช ำระแลว้จ ำนวน             
3.14 ลำ้นบำท  
 

8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินคา้ระหวา่งทาง 4,412,209.51           4,199,618.53           4,412,209.51           4,199,618.53           
สินคา้ส าเร็จรูป 174,723,937.07      77,579,246.05         159,669,248.94      64,274,400.79         
หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (2,888,947.50)         (2,888,947.50)         (218,368.61)            (218,368.61)            
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 176,247,199.08      78,889,917.08         163,863,089.84      68,255,650.71         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมี
รำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,888,947.50        1,965,806.36        218,368.61           186,669.44           
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -                        1,535,750.74        -                        141,150.76           
ลดลงระหวา่งงวด -                        (612,609.60)         -                        (109,451.59)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 2,888,947.50        2,888,947.50        218,368.61           218,368.61           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ผลขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

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

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 162,318.63           81,524.07             150,064.25           77,191.03            
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,036,865.28        20,528.91             4,804,778.93        -                       
เงินทดรองจ่าย 4,263,311.71        1,859,363.63        4,241,111.71        1,829,174.78       
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372,270.36           434,763.14           82,987.50             124,985.54          
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 7,811,139.81        4,098,254.95        6,875,891.23        3,982,232.64       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 639,027.27           924,574.59           453,361.19           698,036.34          

รวม 18,284,933.06      7,419,009.29        16,608,194.81      6,711,620.33       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั

บริษทัย่อย

30 มิถุนายน

 2565

31 ธนัวาคม

 2564

30 มิถุนายน

 2565

31 ธนัวาคม

 2564

30 มิถุนายน

 2565

31 ธนัวาคม

 2564

30 มิถุนายน

 2565

31 ธนัวาคม

 2564

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั 100.00         100.00         33.00           33.00           33.00           33.00           30.69           27.72           

รวม 33.00           33.00           

สดัส่วนเงินลงทนุ

(ร้อยละ) วิธีราคาทนุ
(ลา้นบาท)

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุเรียกช าระแลว้ มูลคา่สุทธิตามบญัชี
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11. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

 ท่ีดิน  อาคาร
 ระบบพลงังาน
แสงอาทิตย์

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 19,009,318.27    14,013,453.70    426,168.22        4,020,552.94                     3,816,505.55    4,450,836.25    6,152,789.12    180,059,192.13    3,015,138.77    6,318,224.35      241,282,179.30      
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 2,471,820.88      3,059,140.82      -                     563,523.65                        3,463,449.84    552,259.80       477,514.77       7,040,046.29        1,259,000.00    17,133,463.58    36,020,219.63        
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                      -                      -                     (106,290.00)                       -                    (104,400.00)     (150,313.22)      -                        (214,953.27)      (1,974,061.80)     (2,550,018.29)         
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 21,481,139.15    17,072,594.52    426,168.22        4,477,786.59                     7,279,955.39    4,898,696.05    6,479,990.67    187,099,238.42    4,059,185.50    21,477,626.13    274,752,380.64      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -                      298,819.60         686.62               1,926,788.22                     537,424.59       673,931.43       2,420,318.65    35,528,981.00      886,338.78       -                      42,273,288.89        
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -                      396,666.66         12,431.22          650,067.00                        579,353.23       460,159.01       799,706.46       10,936,033.12      44,322.44         -                      13,878,739.14        
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                      -                      -                     (25,625.99)                         -                    (28,146.63)       (17,030.45)        -                        (52,331.98)        -                      (123,135.05)            
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 -                      695,486.26         13,117.84          2,551,229.23                     1,116,777.82    1,105,943.81    3,202,994.66    46,465,014.12      878,329.24       -                      56,028,892.98        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 19,009,318.27    13,714,634.10    425,481.60        2,093,764.72                     3,279,080.96    3,776,904.82    3,732,470.47    144,530,211.13    2,128,799.99    6,318,224.35      199,008,890.41      
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 21,481,139.15    16,377,108.26    413,050.38        1,926,557.36                     6,163,177.57    3,792,752.24    3,276,996.01    140,634,224.30    3,180,856.26    21,477,626.13    218,723,487.66      

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 10,604,084.53        

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 13,878,739.14        

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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 ท่ีดิน  อาคาร
 ระบบพลงังาน
แสงอาทิตย์

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 19,009,318.27    14,013,453.70   426,168.22           3,827,532.94                       3,816,505.55   4,346,436.25   5,971,197.21   180,059,192.13    2,800,185.50   6,318,224.35    240,588,214.12    
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 2,471,820.88      3,059,140.82     -                        622,766.64                          3,463,449.84   552,259.80      477,514.77      7,040,046.29        1,259,000.00   17,133,463.58  36,079,462.62      
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                      -                     -                        (39,690.00)                          -                   -                   -                   -                        -                   (1,974,061.80)   (2,013,751.80)       
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 21,481,139.15    17,072,594.52   426,168.22           4,410,609.58                       7,279,955.39   4,898,696.05   6,448,711.98   187,099,238.42    4,059,185.50   21,477,626.13  274,653,924.94    

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -                      298,819.60        686.62                  1,894,720.73                       537,424.59      650,418.42      2,406,143.02   35,528,981.00      839,660.36      -                    42,156,854.34      
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -                      396,666.66        12,431.22             629,280.85                          579,353.23      455,525.39      783,280.18      10,936,033.12      38,668.88        -                    13,831,239.53      
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด -                      -                     -                        (10,323.23)                          -                   -                   -                   -                        -                   -                    (10,323.23)            
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 -                      695,486.26        13,117.84             2,513,678.35                       1,116,777.82   1,105,943.81   3,189,423.20   46,465,014.12      878,329.24      -                    55,977,770.64      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 19,009,318.27    13,714,634.10   425,481.60           1,932,812.21                       3,279,080.96   3,696,017.83   3,565,054.19   144,530,211.13    1,960,525.14   6,318,224.35    198,431,359.78    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 21,481,139.15    16,377,108.26   413,050.38           1,896,931.23                       6,163,177.57   3,792,752.24   3,259,288.78   140,634,224.30    3,180,856.26   21,477,626.13  218,676,154.30    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 10,565,032.56      

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 13,831,239.53      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์มีรำคำทุนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงไดห้ักค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 ในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 8.85  
ลำ้นบำท และ 7.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 8.85 ลำ้นบำท และ 7.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทั ไบโอพูล จ ำกดั รำคำทุนจ่ำยซ้ือจ ำนวน 4.64 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดช้ ำระเงินและรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อม    
ส่ิงปลูกสร้ำงแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2565 อำคำรตดัค่ำเส่ือมรำคำโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนประมำณ 20 ปี 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2564 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ำกดั รำคำทุนจ่ำยซ้ือจ ำนวน 25.43 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดช้ ำระเงินและรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 อำคำรตดัค่ำเส่ือมรำคำโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนประมำณ 20 ปี  
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 16,011,060.00     -                      -                      16,011,060.00     

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งงวด -                      2,197,066.66       1,764,133.35       3,961,200.01       

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 16,011,060.00     2,197,066.66       1,764,133.35       19,972,260.01     

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,573,642.26)     -                      -                      (2,573,642.26)     

ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (1,012,358.41)     -                      -                      (1,012,358.41)     

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (3,586,000.67)     -                      -                      (3,586,000.67)     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 13,437,417.74     -                      -                      13,437,417.74     

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 12,425,059.33     2,197,066.66       1,764,133.35       16,386,259.34     

 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

 โปรแกรม

ระหวา่งติดตั้ง
 รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 งานวิจยั

ระหวา่งพฒันา

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยแสดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

2565 2564
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด 1,012,358.41        1,225,670.89        

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย: บำท
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13. สัญญำเช่ำ 

13.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ – สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 75,012,871.31                   59,124,712.77                   
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 12,880,042.26                   15,145,060.97                   
ลดลงจากการไดรั้บยกเวน้คา่เช่า (1,262,477.05)                    -                                     
ลดลงจากการให้เช่าช่วง (หมายเหตุ 4.3) (1,186,913.72)                    -                                     
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 85,443,522.80                   74,269,773.74                   

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (14,002,407.32)                  (12,006,168.82)                  
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (4,945,440.95)                    (4,555,763.67)                    
ลดลงจากการให้เช่าช่วง (หมายเหตุ 4.3) 159,810.80                        -                                     
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (18,788,037.47)                  (16,561,932.49)                  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี .
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 61,010,463.99                   47,118,543.95                   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 66,655,485.33                   57,707,841.25                   

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน
2564 3,626,288.71                     3,166,294.00                     
2565 4,945,440.95                     4,555,763.67                     

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร

หน่วย: บาท
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13.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

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

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี :

     จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 4,374,551.15       4,247,172.60       4,323,211.44       4,051,592.76       

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (706,025.28)         (1,449,042.40)      (671,369.43)         (1,402,965.21)      

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
          ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 3,668,525.87       2,798,130.20       3,651,842.01       2,648,627.55       

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี :

     จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 63,094,553.40     55,666,956.02     48,306,888.04     35,617,594.68     

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (21,902,594.78)    (18,006,504.25)    (15,010,349.20)    (8,923,619.08)      

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 41,191,958.62     37,660,451.77     33,296,538.84     26,693,975.60     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

2565 2564 2565 2564
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 40,458,581.97     44,463,654.93     29,342,603.15     31,855,669.87     

เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,174,910.47       1,136,929.72       859,502.63          792,247.48          

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 6,556,587.48       -                       8,813,393.45       -                       

ลดลงจากการไดรั้บยกเวน้ค่าเช่า (1,262,477.05)      (2,189,926.21)      -                       -                       

เงินจ่ายช าระ (2,067,118.38)      (2,025,796.38)      (2,067,118.38)      (2,025,796.38)      
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 44,860,484.49     41,384,862.06     36,948,380.85     30,622,120.97     

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (3,668,525.87)      (2,590,004.67)      (3,651,842.01)      (2,588,671.81)      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 41,191,958.62     38,794,857.39     33,296,538.84     28,033,449.16     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าพืน้ท่ีกับบริษัท วินเนอร์ยีโ่ฮลดิง้ จ ากัด 

สัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและอำคำรคลงัสินค้ำ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย กับ บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ำกัด        
(ผูใ้ห้เช่ำ) โดยสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีท ำสัญญำเป็นระยะเวลำ 
4 เดือน และสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีท ำสัญญำเป็นระยะเวลำ 
36 เดือน อตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียต่อเดือนส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 0.57 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 0.46 
ล้ำนบำท โดยต้องจ่ำยเงินประกันควำมเสียหำยตำมสัญญำส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 9.23 ล้ำนบำท และ                               
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 5.50 ลำ้นบำท โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้กำรเปล่ียนคู่สัญญำเช่ำของอำคำรส ำนกังำนบำงส่วน จำกบริษทั วินเนอร์ยี่ 
โฮลด้ิง จ ำกดั มำเป็นบริษทั วินเนอร์ยี ่เทรดด้ิง จ ำกดั โดยสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนมีระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 4 ปี 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้เพ่ิมเติมจำกบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง 
จ ำกดั โดยสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 17 ปี 9 เดือน อตัรำค่ำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้ของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย เฉล่ียต่อเดือนรวมจ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บกำรยกเวน้กำรคิดค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ตั้งแต่วนัท่ี    
1 พฤษภำคม 2563 จนถึง 30 เมษำยน 2564  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บกำรยกเวน้กำรคิดค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ตั้งแต่วนัท่ี     
1 พฤษภำคม 2564 จึนถึง 30 เมษำยน 2565 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2565 บริษทัยอ่ยไดรั้บกำรยกเวน้กำรคิดค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565 จนถึง 30 เมษำยน 2566 

สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำเช่ำช่วงพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้บำงส่วนจำกบริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั ซ่ึงมี   
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้เฉล่ียประมำณเดือนละ 7,190.24 บำท ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงคงเหลือตำมสัญญำเช่ำหลกั
จ ำนวน 18 ปี โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำเช่ำช่วงพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้บำงส่วนจำกบริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั ซ่ึงมี
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้เฉล่ียประมำณเดือนละ 50,188.10 บำท ระยะเวลำกำรเช่ำช่วงคงเหลือตำมสัญญำเช่ำหลกั
จ ำนวน 17 ปี 9 เดือน โดยสญัญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไป 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวด มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี  ก  าไร ขาดทุน  ณ วนัท่ี ก าไร ขาดทุน ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2564 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2564 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน 3,111,530.36         225,185.34            -                         3,336,715.70         (96,660.20)             -                         3,240,055.50         

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

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้
     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 3,199,610.93         (2,540,994.59)        -                         658,616.34            146,449.61            -                         805,065.95            

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 84,747.55              -                         -                         84,747.55              -                         -                         84,747.55              

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 393,161.26            184,628.22            -                         577,789.48            -                         -                         577,789.48            

ค่าเส่ือมราคา 729,381.77            289,145.39            -                         1,018,527.16         (9,987.30)               -                         1,008,539.86         

สญัญาเช่า 175,497.27            320,688.38            -                         496,185.65            290,053.94            -                         786,239.59            

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
     ของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้
     วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         2,936,185.20         2,936,185.20         
รวม 7,699,745.96         (1,521,347.26)        -                         6,178,398.70         329,856.05            2,936,185.20         9,444,439.95         

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน -                         -                         -                         -                         306,782.42            -                         306,782.42            

รวม -                         -                         -                         -                         306,782.42            -                         306,782.42            

สุทธิ 7,699,745.96         (1,521,347.26)        -                         6,178,398.70         23,073.63              2,936,185.20         9,137,657.53         

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี  ก  าไร ขาดทุน  ณ วนัท่ี ก าไร ขาดทุน ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2564 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน 3,010,929.16        202,209.54           -                        3,213,138.70        (103,382.48) -                        3,109,756.22        

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

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้
     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 3,199,610.93               (2,540,994.59) -                        658,616.34                       146,449.61 -                        805,065.95           

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 84,747.55             -                        -                        84,747.55             -                        -                        84,747.55             

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 37,333.88             6,339.83               -                        43,673.71             -                        -                        43,673.71             

ค่าเส่ือมราคา 729,381.77                       289,145.39 -                        1,018,527.16        (9,987.30) -                        1,008,539.86        

สญัญาเช่า 127,658.79                       203,179.30 -                        330,838.09           64,891.69             -                        395,729.78           

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
     ของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้
     วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        2,936,185.20        2,936,185.20        
รวม 7,195,478.90        (1,840,120.53)       -                        5,355,358.37        97,971.52             2,936,185.20        8,389,515.09        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 367,028.20            (85,689.31)            367,028.20            (85,689.31)            

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 220,737.43            108,385.81            118,414.05            133,066.63            

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 587,765.63            22,696.50              485,442.25            47,377.32              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 

2565 2564 2565 2564

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 1,703,008.70        -                        1,703,008.70        -                        

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (23,073.63)            1,240,565.04        (97,971.52)            1,323,247.86        

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,679,935.07        1,240,565.04        1,605,037.18        1,323,247.86        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บริษทัฯ ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน
2565 และ 2564  
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15. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

ระดบัของ มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
มูลค่า ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน
ยติุธรรม เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
ลาโบราทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั ระดบั 3 32,644,356.50   -                  32,644,356.50  47,325,282.50   -                  47,325,282.50  

เงินประกนัการเช่า ระดบั 3 -                     4,357,637.35  4,357,637.35    -                     4,251,168.62  4,251,168.62    
รวม 32,644,356.50   4,357,637.35  37,001,993.85  47,325,282.50   4,251,168.62  51,576,451.12  

ระดบัของ มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
มูลค่า ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน
ยติุธรรม เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
ลาโบราทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั ระดบั 3 32,644,356.50   -                  32,644,356.50  47,325,282.50   -                  47,325,282.50  

เงินประกนัการเช่า ระดบั 3 -                     3,017,844.56  3,017,844.56    -                     2,930,900.30  2,930,900.30    
รวม 32,644,356.50   3,017,844.56  35,662,201.06  47,325,282.50   2,930,900.30  50,256,182.80  

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

30 มิถุนายน 2565

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรเปล่ียนแปลงบัญชีเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด                       
โดยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 
มีดงัน้ี 

2565 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 47,325,282.50               47,325,282.50               

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ (14,680,926.00)              -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 32,644,356.50               47,325,282.50               

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

หน่วย: บาท
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บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ำกดั ซ่ึงรับรู้เป็นรำยไดอ่ื้นส ำหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 15.70 ล้ำนบำท           
และ 1.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

จำกมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/ 2565 เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 ของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเมน้ท ์
คอร์ป จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติัแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั อนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท      
โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูบ้ริหำร พนักงำนอำวุโส และท่ีปรึกษำของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำทอร่ี  
แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ำกดั จ ำนวน 20,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยไม่ต ่ำกว่ำหุ้นละ 1.90 บำท และเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
ผูล้งทุนเฉพำะรำย ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 70,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยไม่ต ่ำกว่ำหุ้นละ 2 บำท จึงท ำให้จ ำนวนหุ้น
สำมญัในบริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเมน้ท์ คอร์ป จ ำกดั ของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงจำกเดิม จ ำนวน 815,607 หุ้น  
เป็นจ ำนวน 16,312,140 หุ้น และมีเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ จำกเดิมร้อยละ 12.55 เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.41 
 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
เงินมดัจ า 273,452.00           273,432.00           261,852.00           261,852.00           

เงินประกนั 872,952.09           872,952.09           872,952.09           872,952.09           

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 704,040.00           704,040.00           -                        -                        

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 5,100,866.53        3,178,119.48        5,100,866.53        3,178,119.48        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,235,765.41        2,436,220.85        2,235,785.41        2,436,220.85        
รวม 9,187,076.03        7,464,764.42        8,471,456.03        6,749,144.42        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท

 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
และเงินกูย้มืระยะสั้น 30,000,000.00             23,000,000.00             

ทรัสตรี์ซีท 118,200,297.41           -                               

รวม 148,200,297.41           23,000,000.00             

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

30 มิถุนายน

2565

31 ธนัวาคม 

2564

30 มิถุนายน

2565

31 ธนัวาคม 

2564

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

และเงินกูย้ืมระยะสั้น 120.00            153.00            120.00            153.00            

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 283.00            223.00            278.00            218.00            

รวม 403.00            376.00            398.00            371.00            

อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

อตัราดอกเบ้ีย

 
กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำกธนำคำร เพ่ือประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับ       
ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและเงินสกลุบำท ดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 3.65                            3.65                            
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นบาท) 190.00                        170.00                        

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ลา้น

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 วงเงินสินเช่ือดังกล่ำว 
ค ้ ำประกันโดยกรรมกำรบำงท่ำนของบริษัทฯ และ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ค  ้ ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสำหกรรมขนำดยอ่ม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ ร่วมค ้ำประกนั 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
เจ้าหนีก้ารค้า

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 52,038,391.52     70,836,983.00     51,715,445.22     70,764,891.76     
เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 470,571.20          616,831.04          417,767.64          322,438.64          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 16,253,690.74     16,947,990.53     15,605,232.26     16,264,461.61     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 150,666.45          91,915.10            122,735.10          73,141.09            
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอ่ืน 3,251,647.17       6,765,567.25       2,985,971.96       6,535,673.94       

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,126,575.56     24,422,303.92     19,131,706.96     23,195,715.28     
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 72,164,967.08     95,259,286.92     70,847,152.18     93,960,607.04     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - คา้งจ่าย              727,499.84              765,931.74              727,499.84 765,931.74             
เจา้หน้ีกรมสรรพากร                             -             2,234,463.17                             -   2,234,463.17          
อ่ืนๆ                44,840.06                18,596.06                             -   -                          
รวม              772,339.90           3,018,990.97              727,499.84           3,000,394.91 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
20. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนและค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 มีดงัน้ี   

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,509,914.41      13,173,664.06    16,683,578.47    3,160,042.77      12,397,609.01    15,557,651.78    

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 240,938.00         715,157.50         956,095.50         485,294.00         1,661,231.00      2,146,525.00      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 30,225.50           27,663.00           57,888.50           52,854.00           50,612.00           103,466.00         

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (1,143,702.26)     (353,582.72)        (1,497,284.98)     (188,276.36)        (935,787.95)        (1,124,064.31)     
ยอดคงเหลือส้ินงวด        2,637,375.65      13,562,901.84      16,200,277.49        3,509,914.41      13,173,664.06      16,683,578.47 

รวม

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ีส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน รวม

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน

 

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,387,057.42      12,678,636.05    16,065,693.47    3,063,333.78      11,991,312.00    15,054,645.78    

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 228,589.50         675,609.00         904,198.50         460,962.00         1,574,276.00      2,035,238.00      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 29,119.50           26,612.00           55,731.50           51,038.00           48,836.00           99,874.00           

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (1,143,702.26)     (333,140.12)        (1,476,842.38)     (188,276.36)        (935,787.95)        (1,124,064.31)     
ยอดคงเหลือส้ินงวด        2,501,064.16      13,047,716.93      15,548,781.09        3,387,057.42      12,678,636.05      16,065,693.47 

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน รวม

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน รวม

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ีส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี
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ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ได้แสดงใน                        
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564
รับรู้ในก าไรขาดทุน

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 156,571.00            151,172.00            129,544.00 122,452.00
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 350,421.00            411,325.00            350,421.00            411,325.00            
รวม 506,992.00            562,497.00            479,965.00            533,777.00            

2565 2564 2565 2564
รับรู้ในก าไรขาดทุน

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 313,142.00            353,273.00            259,088.00            295,833.00            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 700,842.00            771,722.00            700,842.00            771,722.00            
รวม 1,013,984.00         1,124,995.00         959,930.00            1,067,555.00         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 
กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผล ประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะไทย ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำกำรลำออก ประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีตตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหวำ่งวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงัน้ี 

1) เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยเป็นหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 
90,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 279 ลำ้นบำท  

2) เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูมี้อุปกำรคุณของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยเป็นหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 18,000,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำ เสนอขำยหุน้ละ 3.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 55.80 ลำ้นบำท 

3) เสนอขำยหุน้สำมญัให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยเป็นหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 
12,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำ เสนอขำยหุน้ละ 3.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 37.20 ลำ้นบำท 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 7 พฤษภำคม 2564 บริษทัไดร้ับช ำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวนและไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
ออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้จำกจ ำนวน 140 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 280,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 
เป็นจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 400,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) กับกระทรวงพำณิชยใ์นวนัเดียวกนั         
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญัจ ำนวน 120,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2564 

ทั้งน้ี ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 12.31 ลำ้นบำท             
ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

22. เงินปันผลจ่ำย 

25.1 ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ               
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำหุ้นละ 0.065 บำท จ ำนวน 400 ล้ำนหุ้น                      
เป็นจ ำนวนเงินรวม 26 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2565 

25.1 ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำหุ้นละ 0.1489 บำท จ ำนวน 280 ล้ำนหุ้น                     
เป็นจ ำนวนเงินรวม 41.69 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 28 เมษำยน 2564  
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23. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 แสดงวิธีกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

2565 2564 2565 2564
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุน้) 400,000,000      280,000,000      400,000,000      280,000,000      
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งงวด -                     72,527,473        -                     72,527,473        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหวา่งงวด (ขั้นพ้ืนฐาน) (หน่วย: หุน้) 400,000,000      352,527,473      400,000,000      352,527,473      

ก าไรสุทธิส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้บริษทั (หน่วย: บาท) 15,310,825.31   3,909,281.72     14,686,236.63   4,469,346.35     

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท) 0.04                   0.01                   0.04                   0.01                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

 
 

2565 2564 2565 2564
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุน้) 400,000,000      280,000,000      400,000,000      280,000,000      
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งงวด -                     36,464,088        -                     36,464,088        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหวา่งงวด (ขั้นพ้ืนฐาน) (หน่วย: หุน้) 400,000,000      316,464,088      400,000,000      316,464,088      

ก าไรสุทธิส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้บริษทั (หน่วย: บาท) 28,204,133.96   14,469,056.43   26,824,821.46   13,776,229.19   

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท) 0.07                   0.05                   0.07                   0.04                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทั และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ท่ี       
กลุ่มบริษทัด ำเนินงำนอยู่ กลุ่มบริษทัน ำเสนอส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำบนพ้ืนฐำนของ
รำยไดผ้ลประกอบกำร ก ำไรขั้นตน้ และสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำนหรือท่ีสำมำรถ 
ปันส่วนใหส่้วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษัทด ำเนินกิจกำรหลักทำงธุรกิจคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์และ
เทคโนโลย ีโดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเท่ำนั้น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนธุรกิจ 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564 2565 2564
รายไดจ้ากการขายและบริการ 316.94           203.26           8.15               10.97             325.09           214.23           
รายไดค้่าเช่า 23.67             21.09             -                -                23.67             21.09             
รวมรายได้ 340.61           224.35           8.15               10.97             348.76           235.32           

ตน้ทุนขายและบริการ (215.76)         (110.55)         (3.49)             (4.10)             (219.25)         (114.65)         
ตน้ทุนค่าเช่า (13.55)           (11.60)           -                -                (13.55)           (11.60)           
รวมต้นทุนขาย (229.31)         (122.15)         (3.49)             (4.10)             (232.80)         (126.25)         

ก าไรขั้นต้น 111.30           102.20           4.66               6.87               115.96           109.07           
รายไดอ่ื้น 17.81             2.41               
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (47.21)           (41.26)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (53.39)           (50.91)           
ตน้ทุนทางการเงิน (3.29)             (3.60)             
ก าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 29.88             15.71             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1.68)             (1.24)             
ก าไรส าหรับงวด 28.20             14.47             
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (14.68)           -                

ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับรายการ
ท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 2.94               -                

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (11.74)           -                
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 16.46             14.47             

งบการเงินรวม
รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์

การแพทย์
รวม

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์
 อ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท

 



  

39 
 

 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินคา้คงเหลือ 176.25                       78.89                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 30.75                         1.50                           
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 218.72                       199.01                       
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 66.66                         61.01                         
สินทรัพยอ่ื์น 355.78                       415.05                       
สินทรัพยร์วม 848.16                       755.46                       

หน่วย: ลา้นบาท
งบการเงินรวม

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย ประมำณ       
ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม  

25. รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้อ่ืน 

25.1 รำยได้จำกกำรขำย 

บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัใหมี้วิธีปฏิบติัในกำรดูแลสินคำ้ท่ีลูกคำ้สั่งซ้ือสินคำ้แลว้และฝำกไวใ้นสถำนท่ีของบริษทัฯ โดยมีกำร
โอนกำรควบคุมสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ และบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกรำยกำรโอนกำรควบคุมสินคำ้ดงักล่ำว ซ่ึงเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 โดยมีผลกระทบต่องบกำรเงินดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด

รายไดจ้ากสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บในพ้ืนท่ีของบริษทั
ท่ีมีการโอนการควบคุมแลว้ 15,140,750.70           18,271,368.48           

ผลต่อก าไรสุทธิ 6,767,134.59             8,239,832.36             

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25.2 รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ่ื้นส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดอ่ื้นดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564
รายไดเ้งินปันผล (หมายเหตุ 15) 9,991,185.75      1,882,170.00      9,991,185.75      1,882,170.00      

ก าไรจากการให้เช่าช่วงสญัญาเช่าเงินทุน 452,430.65         -                      -                      -                      
รับคืนเงินประกนัค่าสินคา้ 635,194.89         -                      635,194.89         -                      
อ่ืนๆ 107,862.77         395,170.53         5,536.19             382,426.74         

11,186,674.06    2,277,340.53      10,631,916.83    2,264,596.74      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

2565 2564 2565 2564
รายไดเ้งินปันผล (หมายเหตุ 15) 15,700,434.75    1,882,170.00      15,700,434.75    1,882,170.00      

ก าไรจากการให้เช่าช่วงสญัญาเช่าเงินทุน 452,430.65         -                      -                      -                      
รับคืนเงินประกนัค่าสินคา้ 930,000.19         -                      930,000.19         -                      
อ่ืนๆ 734,824.57         523,317.24         495,240.46         492,847.51         

17,817,690.16    2,405,487.24      17,125,675.40    2,375,017.51      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะที่ส ำคัญ 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 66,956                  61,984                  66,033                  58,550                  

คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย 6,880                    3,936                    6,240                    3,027                    

คา่จา้งและบริการ 4,044                    8,821                    3,843                    8,655                    

คา่ท่ีปรึกษาและคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 2,001                    2,396                    1,766                    2,101                    

คา่ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 2,579                    2,276                    2,579                    2,276                    

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 19,837                  15,456                  19,399                  14,957                  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 906                       513                       847                       510                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พนับาท

 

27. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง             
และด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม 

28. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

คือควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไว ้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่กลุ่มบริษัท                 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นเป็นสำระส ำคญั ส่วนควำมเส่ียงอ่ืนท่ีเกิดจำกคู่สญัญำไม่
ปฏิบติัตำมสญัญำ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไวค้รบแลว้ 

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีทำงสินทรัพยห์ลงัจำกหักค่ำเผื่อผลขำดทุน   
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนำคตของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด       
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรเช่ือวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงในอตัรำดอกเบ้ียนอ้ย
เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บเป็นอตัรำตลำดและเงินกูย้ืมทั้งหมดจะครบก ำหนดในระยะเวลำ
อนัสั้น ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ              
กลุ่มบริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในกำรบริหำรควำมเส่ียง 



  

42 
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือหน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ท่ีเป็นสัญญำซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
ดอลลาห์สหรัฐ 375,572.31          860,641.01          13,336,557.66     29,090,136.42     (98,521.80)          (321,338.11)        
ดอลลาห์สิงคโปร์ 2,570.00             233,766.00          66,306.00            5,830,508.58       (1,140.52)            (48,077.33)          
ยโูร 275,859.70          312,226.24          10,425,540.15     12,160,211.01     (251,551.95)        (326,200.52)        

23,828,403.81     47,080,856.01     (351,214.27)        (695,615.96)        

เงินตราต่างประเทศ จ านวนเงินท่ีไดต้ามสญัญา (บาท) มูลค่ายติุธรรมหน้ีสิน (บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณรำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงเท่ำกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมี
ภำระอตัรำดอกเบ้ียส่วนใหญ่ลอยตัวตำมอัตรำตลำด แสดงรำคำตำมบัญชี ซ่ึงใกล้เคียงกับรำคำยุติธรรมโดยประมำณ 
 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั และเพื่อท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

29.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกหนังสือค ้ำประกันท่ีออก 
โดยธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนงัสือค ้าประกนั 43.00                            44.19                            

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ลา้นบาท

 
29.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยตำมสญัญำจำ้งและสญัญำบริกำรท่ีท ำ

กบับุคคลภำยนอก ดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

สญัญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 1.07                              0.43                              

สญัญาจา้งพฒันาและติดตัง้ซอฟตแ์วร์ 0.91                              2.89                              

สญัญาจา้งเหมาปรับปรุงอาคารส านกังาน -                                3.41                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ลา้นบาท
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30. รำยกำรจัดประเภทใหม่  

ในระหว่ำงงวดกลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2564 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ตามท่ีรายงาน ไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 175,024,681.36        (1,475,920.37)                  173,548,760.99 
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ -                           1,497,711.62                        1,497,711.62 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,440,800.54            (21,791.25)                           7,419,009.29 

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน :

รายไดเ้งินปันผล -                           (1,882,170.00)                     (1,882,170.00)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 27,253,868.42          1,272,567.30                      28,526,435.72 
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ -                           (1,272,567.30)                     (1,272,567.30)
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทั
      ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ -                           1,882,170.00                        1,882,170.00 

ตามท่ีรายงาน ไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ -                           21,791.25                                  21,791.25 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,733,411.58            (21,791.25)                           6,711,620.33 

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน :

รายไดเ้งินปันผล -                           (1,882,170.00)                     (1,882,170.00)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 28,631,078.04          1,272,567.30                      29,903,645.34 
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ -                           (1,272,567.30)                     (1,272,567.30)
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทั
      ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ -                           1,882,170.00                        1,882,170.00 

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2565 
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