IPO FOCUS

FOCUS

แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) / หนังสือชี้ชวน

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิ มลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
Bioscience Animal Health Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชน
จำนวนไม่เกิน 94,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ในรำคำหุน้ ละ 6.00 บำท
โดยจัดสรรให้แก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผูม้ อี ุปกำรคุณ พนักงำน และบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ซง่ึ เป็ น
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 25 ถึงวันที่ 27 เมษำยน 2565
และเวลำ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษำยน 2565
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ 21 เมษำยน 2565
คาเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุน และควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ ชวนนี้ มิได้เป็ นกำรแสดง
ว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย หรือรับรองควำมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนแต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ควำมหรือรำยกำรทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขำดข้อควำมทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ท่ไี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้ำของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทั หรือเจ้ำของหลักทรัพย์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทัง้ นี้ ภำยในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รหู้ รือควรจะได้รู้ว่ำ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือขำดข้อควำมทีค่ วรแจ้ง
สำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จำกวันทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสำมำรถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ไว้ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำ กับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ทศ่ี นู ย์สำรนิเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร ในทุกวันทำกำรของสำนักงำน ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.00 น. หรือทำง www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2

บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

ส่วนที่ 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

ส่วนที่ 2.1 หน้ำ 1

ส่วนที่ 2.2

การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยควำมเสีย่ ง
4. กำรวิจยั และพัฒนำ
5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
6. โครงกำรในอนำคต
7. ข้อพิพำททำงกฏหมำย
8. ข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.4 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.6 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.7 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 1

การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
2. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
3. กำรกำกับดูแลกิจกำร
4. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
5. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
6. รำยกำรระหว่ำงกัน

ส่วนที่ 2.3.9 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.3.12 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.3.13 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ำ 1

ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
1. ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
2. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

ส่วนที่ 2.4.15 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.4.16 หน้ำ 1

ส่วนที่ 2.3

ส่วนที่ 2.4

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
2. ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
3. ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
4. ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย
5. รำคำหุน้ สำมัญในตลำดรอง
6. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร

ส่วนที่ 3.1 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.2 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.3 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.4 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.5 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.6 หน้ำ 1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้ำ 1

เอกสารแนบ
เอกสำรแนบ 1
เอกสำรแนบ 2
เอกสำรแนบ 3
เอกสำรแนบ 4
เอกสำรแนบ 5

รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ฯ
รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำรของบริษทั ย่อย
รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
งบกำรเงินสำหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินสำหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินสำหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิ มลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
Bioscience Animal Health Public Company Limited

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถ
ขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ฯ ยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อมูลสรุปของของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั ไบโอซายน์ แอนิ มลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 และวันที่ 28 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย

: บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ

: ประกอบธุรกิจเป็ น ผู้ผลิต ผู้นาเข้า และผู้จดั จาหน่ ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์และสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นคัดสรร
สินค้าที่มคี ุณภาพด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
สัตว์ให้แข็งแรง

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: จานวนไม่เกิน 94,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 29.94 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อก
และเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

: 1. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 14,100,000 หุน้ หรือคิด
เป็ นไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่จะเสนอขาย
ในครัง้ นี้ เพื่อเสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
2. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่ เกิน 9,400,000 หุน้ หรือคิด
เป็ นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่จะเสนอขาย
ในครัง้ นี้ เพื่อเสนอขายต่อ บุคคลผู้มคี วามสัมพันธ์ และพนักงานของ
บริษทั ฯ
3. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 70,500,000 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่
เกินร้อยละ 75.00 ของจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้
และส่วนที่เหลือของ 1) และ 2) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

ส่วนที่ 1 - หน้า 1

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย

: รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการ
จัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างดังต่อไปนี้
1. เมื่อบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้
จั ด จ า ห น่ า ย แ ล ะ รั บ ป ร ะ กั น ก า ร จ า ห น่ า ย หุ้ น (Underwriting
Agreement) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือ
2. เมื่อ เกิด เหตุ สุ ด วิส ัย การเปลี่ย นแปลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางด้า น
การเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
สภาวะราคาดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ การ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ ายในครัง้ นี้ หรือ
3. เมื่อ มีก ารยกเลิก สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การ
จาหน่ายหุน้ (Underwriting Agreement) หรือ
4. เมื่อมีเหตุทท
่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการสังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

ราคาเสนอขาย

: 6.00 บาทต่อหุน้

มูลค่าการเสนอขาย

: 564,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)

: 0.50 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book
Value)

: 1.21 บาทต่อหุน้ (ตามมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หารด้วยจานวนหุน้ หลังจากทีล่ ดมูลค่าที่
ตราไว้ ซึง่ เป็ นจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วก่อนการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ จานวน
ทัง้ หมด 220,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่าทีต่ ราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ )

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์
แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อน
หน้ ายื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. จนถึงวันเสนอ
ขาย

:  มี

 ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ อกและ
:  มี
หรือผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์กบั กลุ่ม
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและหรือกลุ่ม
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น การ
ถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ
ผูบ้ ริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษา
ทางการเงิ นและหรือผูจ้ ดั จาหน่ าย

 ไม่มี
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของผูอ้ อกและเสนอขาย
หลักทรัพย์การกู้ยืมจากกลุม่ ที่
ปรึกษาทางการเงิ นและหรือกลุ่มผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และ
ความสัมพันธ์อื่น ที่อาจทาให้ที่
ปรึกษาทางการเงิ นและหรือผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ขาดความเป็ น
อิ สระในการทาหน้ าที่
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอ
ขายและ

: การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้
นี้ พิจารณาจากราคา อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ
(Price to Earnings Ratio : P/E) โดยราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 6.00
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio :
P/E) โดยคานวณจากกาไรสุทธิต่อหุน้ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของ
บริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ (Pre-IPO Dilution) เท่ากับ 19.23
เท่ า ค านวณโดยก าไรสุ ท ธิต่ อ หุ้น จากผลก าไรสุ ท ธิใ นช่ ว ง 4 ไตรมาส
ย้อ นหลัง ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ซึ่ง
เท่ากับ 68.63 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อน
การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 220 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.31 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ หากพิจ ารณาอัต ราส่ ว นราคาหุ้น ต่ อ ก าไรสุ ท ธิต่ อ หุ้น ของบริษัท ฯ
(Price to Earnings Ratio : P/E) โดยค านวณก าไรสุ ท ธิต่ อ หุ้ น หารด้ ว ย
จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (PostIPO Dilution) เท่ากับ 27.45 เท่า คานวณโดยกาไรสุทธิต่อหุน้ จากผลกาไร
สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธัน วาคม 2564 ซึ่ง เท่ า กับ 68.63 ล้า นบาท หารด้ว ยจ านวนหุ้น สามัญ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ หลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 314 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.22 บาทต่อ
หุน้
อย่ า งไรก็ต าม อัต ราส่ว นราคาหุ้น ต่ อ ก าไรสุท ธิด ัง กล่ า วค านวณจากผล
ประกอบการในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการ : ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคา
หุน้ ทีเ่ สนอขาย บริษทั ฯ จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อ
ประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
หุน้ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio) เฉลีย่ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ซึ่ง มีลัก ษณะการประกอบธุ ร กิจ ที่เ ทีย บเคีย งได้ก ับ
บริษัทฯ ทัง้ นี้ สามารถระบุบริษัท เทียบเคียงได้ จานวนทัง้ สิ้น 2 บริษัท
ดังนี้
1) บริษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน) (MEGA)
2) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) (IP)
ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา
12 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีลกั ษณะการประกอบ
ธุรกิจทีเ่ ทียบเคียงได้กบั บริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
ตลาดรองที่ ราคาหุ้น
จดทะเบียน /
เฉลี่ย
ลักษณะ
กลุ่ม
ในช่วง
บริ ษทั
การประกอบธุรกิ จ อุตสาหกรรม ระยะเวลา
12 เดือน
ย้อนหลัง
บ ริ ษั ท เ ม ก้ า ผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย
SET /
44.19
ไลฟ์ ไซแอ็ น ซ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
พาณิชย์
จากัด (มหาชน) ผลิต ภัณฑ์เพื่อ สุ ข ภาพ
(MEGA)
แ ล ะ สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค
บริโ ภค และเป็ นผู้ จ ัด
จ า ห น่ า ย ชั ้ น น า ใ น
ประเทศก าลัง พัฒ นา
ได้แก่ประเทศเมียนมาร์
เวีย ดนาม และกัมพูชา
เป็ นต้น
บริษทั
บริษทั
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
mai /
20.87
อินเตอร์ ฟาร์ สุขภาพและนวัตกรรม สินค้าอุปโภค
มา จากัด
ความงามสาหรับคน
บริโภค
(มหาชน) (IP) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สาหรับสัตว์เลีย้ งและปศุ
สัตว์
ที่มา: SETSMART

P/E
ratio
เฉลี่ย1
(เท่า)

19.82

57.97

หมายเหตุ: P/E ratio เฉลีย่ คือ P/E ratio เฉลีย่ คานวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง
12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยราคาหุ้น (P)
เป็ น ราคาซื้อ ขายของหุ้น ในช่ ว งเวลานัน้ ๆ และก าไรสุ ท ธิต่ อ หุ้น (E) เป็ น ก าไรสุ ทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดี อัตราส่วน P/E ดังกล่าวคานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต
โดยที่ยงั มิได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงาน หรือความสามารถในการทา
กาไรของบริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต รวมทัง้ ไม่ได้เป็ นอัตราส่วนที่
สามารถน ามาเปรีย บเทีย บกัน ได้ โ ดยตรง เนื่ อ งจากเป็ นการค านวณ
อัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่นักลงทุน
ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมใน
: จานวนไม่เกิน 24,595,520 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.83 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น
การบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
ตลาดรอง

:  SET  mai

หมวดธุรกิ จ

: บริการ

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน

:  Profit Test  Market Capitalization Test
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ประมาณ 539.37 ล้านบาท
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อ เพิม่ ศักยภาพในการขยายกิจการของบริษทั ฯ
รวมถึงเป็ นการขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจให้มขี อบเขตทีก่ ว้างมากยิง่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีเงินทุนทีม่ ากยิง่ ขึน้
รวมถึงเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายโรงงานการผลิตสินค้าและการ
ลงทุนเพิม่ เติมในเครื่องจักร
เพื่อเป็ นเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั และ
พัฒนาวัคซีนสาหรับปศุสตั ว์ และเพื่อต่อ
ยอดการผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)
150 - 200 ล้านบาท
80 – 105 ล้านบาท

ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ
ภายในปี 2565
ภายในปี 2565

50 – 60 ล้านบาท

ภายในปี 2567

174.37 – 259.37 ล้านบาท
539.37 ล้านบาท

-

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็ นประมาณการที่ดที ่สี ุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั แผนการในปั จจุบนั และประมาณการเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายทีค่ าดหมายได้
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และในอนาคตบริษทั ฯ อาจมี
ความจาเป็ น หรืออาจเห็นควรให้จดั สรรเงินได้สุ ทธิตามทีร่ ะบุขา้ งต้นในจานวนทีแ่ ตกต่างออกไป หรือใช้เงินได้สุทธิเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื นอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลได้เป็ น
เพียงครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกาไรสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และให้ดาเนินการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไป
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิจากงบ
การเงินรวมบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กาหนดไว้ในกฏหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่มผี ลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ
และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน
และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยนัน้ จะอยู่ภายใต้อานาจการพิจารณาอนุ มตั ิของคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย โดยบริษทั ย่อยมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย ภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการจัดสรร
ทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กาหนดไว้ในกฏหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การจ่า ยเงินปั นผลดังกล่าว
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดาเนินงานปกติของบริษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ และการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้านบาท ปั จจุบนั ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิต ผู้นาเข้า และผูจ้ ดั จาหน่ ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์และสัตว์เลี้ยง โดยบริษัทฯ จัดเป็ นหนึ่ งในผู้ประกอบการรายใหญ่ ของประเทศไทยในด้าน
เวชภัณฑ์สตั ว์ อาหารเสริมและวัตถุดบิ ซึ่งครอบคลุมในการจัดจาหน่ ายทัง้ ตลาดปศุสตั ว์และสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ มีความ
เชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 18 ปี โดยมีผกู้ ่อตัง้ และผูบ้ ริหารเป็ นสัตวแพทย์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี และมีบทบาทในการควบคุมในส่วนงานของฟาร์มและโรงอาหารอย่างใกล้ชดิ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สามารถจาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์รกั ษาและป้ องกันโรคสาหรับสัตว์ (Animal Health Product)
2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสาหรับสัตว์ (Nutrition Product)
3) ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสาหรับสัตว์ (Diagnostic Product)
4) ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ (Complete Feed Product)
5) ผลิตภัณฑ์วตั ถุดบิ อาหารสัตว์ (Ingredient Product) และ
6) ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ (Other Product)
หากพิจารณาในแง่ของผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์รกั ษาและป้ องกันโรคสาหรับสัตว์ (Animal Health) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสาหรับสัตว์ (Nutrition) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นค่ อนข้างสูง โดยอัตราก าไรขัน้ ต้นของกลุ่ มผลิตภัณฑ์ด ังกล่ าว อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 ซึ่งกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ และมีศกั ยภาพในการเติบโตของยอดขายได้ในอนาคต เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามต้องการสูงในอุตสาหกรรม และด้วยเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองต่อโรคระบาดใหม่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงเกิดการคิดค้น ต่อยอด และพัฒนา
เวชภัณฑ์ วิตามิน อาหารเสริม สาหรับปศุสตั ว์และสัตว์เลีย้ งอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นโอกาสอันดีของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถเติบโต
ได้ในอนาคต นอกจากนี้ สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์วตั ถุดบิ อาหารสัตว์ (Ingredient Product) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเม็ด
สาเร็จรูปสาหรับสัตว์ (Complete Feed Product) บริษทั ฯ มุ่งเน้นการจาหน่ าย เพื่อเพิม่ ยอดขายของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงการยกระดับภาพรวมการให้บริการสู่
“ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์และสัตว์เลีย้ งแบบครบวงจร”
สาหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการจาหน่ าย บริษทั ฯ มีลกั ษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1.
การจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) 2. การจัดหา
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะการเป็ นตัวแทนจาหน่ายในลักษณะทัวไป
่ (Non - exclusive Distributor) 3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ โดย
การว่าจ้างผูผ้ ลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และ 4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตสินค้าที่
โรงงานของบริษทั ฯ เอง ทัง้ นี้ ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขทางการค้าที่
ตกลงร่วมกันระหว่างคู่คา้ หรือตามแต่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ จาหน่ าย โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม
และประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
โดยทุกผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ นามาจัดจาหน่ ายจะต้องได้รบั อนุ ญาตหรือขึน้ ทะเบียนจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
ลูกค้าของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 1. กลุ่มสินค้าสาหรับปศุสตั ว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ (Feed mill) ฟาร์มปศุสตั ว์ครบวงจร
(Integrated Farm) ฟาร์มปศุสตั ว์ (Farm) และร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์ (Agent) เป็ นต้น 2. กลุ่มสินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจาหน่ ายสินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด)
เป็ นต้น
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ และรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีค่ าดว่าจะเป็ นภายหลังการเสนอขาย
หุน้ สามัญต่อประชาชน ดังนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษทั บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด
นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
นางสุวรรณา โกศลานันทกุล
นายสุชาติ วรวุฒางกูร
นายปรเมศวร์ ขาภักตร์
นายเกรียงไกร โตธิรกุล
นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล
นายจารุนพ รุจริ กาโมทย์
นายวันชัย ศรีหริ ญ
ั รัศมี
หุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนเป็ น
10.
ครัง้ แรก (IPO)
รวม

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญแก่ประชาชน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
103,708,000
47.14
27,853,180
12.66
18,118,520
8.24
18,118,520
8.24
18,118,520
8.24
9,734,600
4.42
8,116,220
3.69
8,116,220
3.69
8,116,220
3.69

ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญแก่ประชาชน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
103,708,000
33.03
27,853,180
8.87
18,118,520
5.77
18,118,520
5.77
18,118,520
5.77
9,734,600
3.10
8,116,220
2.58
8,116,220
2.58
8,116,220
2.58

-

-

94,000,000

29.94

220,000,000

100.00

314,000,000

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
นางสุวรรณา โกศลานันทกุล
นายสุชาติ วรวุฒางกูร
นายปรเมศวร์ ขาภักตร์
นายเกรียงไกร โตธิรกุล
นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล
นายจารุนพ รุจริ กาโมทย์
นายวันชัย ศรีหริ ญ
ั รัศมี
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้น
ร้อยละ
2,395,142
23.95
1,558,027
15.58
1,558,027
15.58
1,558,027
15.58
837,113
8.37
697,888
6.98
697,888
6.98
697,888
6.98
10,000,000
100.00
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ในงวดปี 2562 - 2564 สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายการ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากผลิตภัณฑ์รกั ษาและ
ป้ องกันโรคสาหรับสัตว์ (Animal
Health)
รายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
วิตามินสาหรับสัตว์ (Nutrition)
รายได้จากผลิตภัณฑ์เพือ่ การ
วินิจฉัยโรคสาหรับสัตว์ (Diagnostic)
รายได้จากผลิตภัณฑ์วตั ถุดบิ อาหาร
สัตว์ (Ingredient)
รายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารเม็ด
สาเร็จรูปสาหรับสัตว์ (Complete
Feed)
รายได้จากผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ 1
รวมรายได้อื่น 2
รายได้รวม

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
1,867.78
99.12
1,760.34
98.69
1,974.76
99.41
590.61
31.62
636.70
36.17
539.98
27.34

358.37

19.19

356.37

20.24

341.99

17.32

174.78

9.36

205.25

11.66

433.19

21.94

482.28

25.82

278.14

15.80

287.99

14.58

261.73

14.01

283.89

16.13

358.61

18.16

0.02
16.49
1,884.27

0.00
0.88
100.00

23.37
1,783.71

1.31
100.00

12.99
11.75
1,986.51

0.66
0.60
100.00

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เข้าข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทงั ้ 5 ประเภทข้างต้น เช่น เตาเผาซากสัตว์ เป็ นต้น
2. รายได้อ่นื ประกอบด้วย กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ม่เกิดขึน้ จริง รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการวิจยั จากภาครัฐ เป็ นต้น
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ จานวน 11 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ - นามสกุล
นายวันชัย
ศรีหริ ญ
ั รัศมี
ศ.นพ.รัชตะ
รัชตะนาวิน
ศ.น.สพ.ดร.ทวีศกั ดิ ์ ส่งเสริม
รศ.ดร.เจษฏ์
ดร.สมจินต์
น.สพ.ธนวัฒน์
น.สพ.รุ่งโรจน์
น.สพ.ปรเมศวร์
น.สพ.สุชาติ
น.สพ.เกรียงไกร
น.สพ.จารุนพ

โทณะวณิก
ศรไพศาล
คงเจริญสมบัติ
ถาวรธนากุล
ขาภักตร์
วรวุฒางกูร
โตธิรกุล
รุจริ กาโมทย์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมือง
ภายในประเทศ และปั จจัยมหภาคอื่น ๆ และการคาดการณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์ทค่ี ลาดเคลื่อน
1.2 ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก
1.3 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก
1.4 ความเสีย่ งจากการสูญเสียสิทธิการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้า
1.5 ความเสีย่ งจากการบริหารสินค้าคงเหลือ
1.6 ความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
1.7 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง
1.8 ความเสีย่ งจากการระบาดของโรคติดต่อทีแ่ พร่กระจายไปทัวโลกอาจน
่
าไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาด
ทุนทัวโลก
่
และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
1.9 ความเสีย่ งจากการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์
1.10 ความเสีย่ งจากการให้เครดิตแก่ลกู หนี้การค้า
2. ความเสี่ยงด้านการเงิ นและการลงทุน
2.1 ความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีว่ างไว้
2.2 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
2.3 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.1 ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3.2 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทถ่ี อื หุน้ มากกว่าร้อยละ 50.00
3.3 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผูล้ งทุนทีซ่ อ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนครัง้ นี้
3.4 ความเสีย่ งจากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญภายหลังจากการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนครัง้ นี้
3.5 ความเสีย่ งจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจมีความสามารถจากัดในการเข้าร่วมจองซือ้ หุน้ ทีเ่ สนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วน หรือการเสนอขายอื่นในลักษณะเดียวกัน
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม
รายได้จากการขายสินค้า
ต้นทุนขาย
กาไรขันต้
้ น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ (บาท) (1)
กาไรต่อหุน้ ภายหลังการเสนอขาย (บาท) (2)

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
892.78
724.53
80.00
168.26

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
814.63
601.79
110.00
212.85

31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
919.11
652.28
110.00
266.82

งบการเงิ นรวมสาหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
1,884.27
1,783.71
1,986.51
1,867.78
1,760.34
1,974.76
(1,540.51)
(1,441.66)
(1,627.89)
327.27
318.68
346.87
95.79

82.21

96.54

61.35
0.18
0.09

54.45
0.35
0.20

68.63
0.33
0.23

หมายเหตุ : 1. คานวณจากกาไรสาหรับปี สาหรับส่วนของบริษทั ใหญ่ หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างปี ทป่ี รับปรุงด้วยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (พาร์) เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ ซึ่งในปี 2562 – 2564 เท่ากับ 160.00 ล้าน
หุน้ 175.66 ล้านหุน้ และ 220.00 ล้านหุน้ ตามลาดับ
2. คานวณจากกาไรสาหรับปี สาหรับส่วนของบริษทั ใหญ่ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 314.00 ล้านหุน้
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (1)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง(1)
วงจรเงินสด
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อผูถ้ อื หุน้

หน่ วย
%
%
%
%
%
เท่า
เท่า
วัน
เท่า

2562
17.52%
4.43%
3.26%
27.18%
6.84%
4.31x
1.09x
41.67
4.31x

สาหรับสาหรับงวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
18.10%
3.21%
3.05%
28.57%
6.38%
2.83x
1.13x
46.16
2.83x

2564
17.57%
4.29%
3.45%
28.61%
7.92%
2.44x
1.19x
56.03
2.44x

หมายเหตุ : 1. บริษทั ฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นสาหรับผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.41 บาท เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 90.20 ล้าน
บาท ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น อัตราส่วนสภาพคล่อง ภายหลังการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลเท่ากับ ร้อยละ 35.24 4.15 เท่า และ 1.04 เท่า ตามลาดับ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดการตานวณได้ท่ี
“เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน”
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
อธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็ นรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นทัง้
ผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า และผูจ้ ดั จาหน่ ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์และสัตว์เลีย้ ง โดยสามารถ
จาแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้ดงั นี้
1) ผลิตภัณฑ์รกั ษาและป้ องกันโรคสาหรับสัตว์ (Animal Health Product)
2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสาหรับสัตว์ (Nutrition Product)
3) ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic Product)
4) ผลิตภัณฑ์วตั ถุดบิ อาหารสัตว์ (Ingredient Product)
5) ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ (Complete Feed Product) และ
6) ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ (Other Products)
ทัง้ นี้ รายได้จากการขายสินค้าของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับปี 2562 – 2564 เท่ากับ 1,867.78 ล้านบาท
1,760.34 ล้านบาท และ 1,974.76 ล้านบาท ตามลาดับ
รายได้จากการขายสินค้าสาหรับปี 2563 ลดลง 107.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.75 จากงวดปี 2562
โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายของกลุ่มสินค้าประเภทวัตถุดบิ (Ingredient) ลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่สามารถชนะ
การประมูลงานลูกค้าภาคเอกชนรายเดิมในปี 2562 จึงทาให้ยอดขายสินค้าในกลุ่มสินค้าประเภทวัตถุดบิ (Ingredient)
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายสินค้าอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รกั ษาและป้ องกัน
โรคสาหรับสัตว์ (Animal Health) มียอดขายสูงขึน้ ต่อเนื่อง เพราะลูกค้ายังคงต้องการใช้สนิ ค้ากลุ่มนี้เพิม่ ในการรักษา และ
ควบคุมโรคสัตว์ และสินค้ากลุ่มเพื่อการวินิจฉัยโรคสาหรับสัตว์ (Diagnostic) ที่ยอดขายเพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษัทฯ เริม่
จาหน่ายชุดตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกนั ในสุกร (ASF) ในปี ดงั กล่าวเป็ นปี แรก
รายได้จากการขายสินค้าสาหรับงวดปี 2564 เพิม่ ขึน้ 214.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.18 จากงวดปี
2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายสินค้ากลุ่ม เพื่อการวินิจฉัยโรคสาหรับสัตว์ (Diagnostic) จากชุดตรวจเพื่อใช้ใน
การตรวจวินิจฉัยโรค ASF ทีม่ คี วามต้องการเพิม่ ขึน้ เนื่องจากฟาร์มสุกรต้องใช้ในการตรวจคัดกรองโรค ASF ก่อนนา
พ่อแม่พนั ธุ์ หรือลูกสุกรอนุบาลเข้าสูฟ่ าร์ม อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้เพิม่ ยอดขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับ
สัตว์จากการขยายตลาดอาหารสัตว์ปีก และสัตว์น้า เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
กาไรขัน้ ต้น
ก าไรขัน้ ต้น ในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ า กับ 327.27 ล้า นบาท 318.68 ล้า นบาท และ 346.87 ล้า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 17.52 ร้อยละ 18.10 และร้อยละ 17.57 ตามลาดับ ทัง้ นี้ อัตรากาไร
ขัน้ ต้นของบริษทั ฯ จะอยู่ทร่ี ะดับประมาณร้อยละ 17 – 19 โดยบริษทั ฯ สามารถรักษาอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขายให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมในช่วงปี 2562 - 2564 ทัง้ นี้ สัดส่วนอัตรากาไรขัน้ ต้นอาจเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย
เนื่องมาจากสัดส่วนต้นทุนขายตามผลิตภัณฑ์ทจ่ี าหน่ ายได้ เพราะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อาจมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่
แตกต่างกัน
กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2563 ลดลง 8.59 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.63 จากงวดปี 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก ยอดขายทีป่ รับตัวลดลงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดบิ (Ingredient) ลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่สามารถ
ชนะการประมูลงานลูกค้าภาคเอกชนรายเดิมในปี 2562 อย่างไรก็ดี อัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับร้อ ยละ
18.10 เนื่องจากสัดส่วนยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดบิ (Ingredient) ทีล่ ดลง ประกอบกับบริษทั ฯ มีรายได้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากผลิตภัณฑ์กลุ่มทีอ่ ตั รากาไรสูง ได้แก่ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์รกั ษาและป้ องกันโรคสาหรับสัตว์ (Animal Health)
และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสาหรับสัตว์ (Diagnostic)
กาไรขัน้ ต้นสาหรับ งวดปี 2564 เพิ่มขึ้น 28.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.85 จากงวดปี 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิม่ ขึน้ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี อัตรากาไรขัน้ ต้น
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยลงมาอยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 17.57 เนื่องจากอัตรากาไรสาหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รกั ษาและ
ป้ องกันโรคสาหรับสัตว์ (Animal Health) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากภาวะโรค COVID-19 ระบาดทัวโลก
่
และ
มาตรการควบคุม ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคทีภ่ าครัฐประกาศใช้ ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอการขยายตัว ร้านค้า และ
ร้านอาหารหลายแห่งต้องปิ ดให้บริการ ทาให้ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรลดลง และราคาเนื้อสุกร รวมถึงราคาสุกรมี
ชีวติ หน้าฟาร์มตกต่ า ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อของฟาร์มเลีย้ งสุกร อย่างไรก็ดี อัตรากาไรขัน้ ต้นของสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสาหรับสัตว์ (Diagnostic) ปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้เริม่ จัดจาหน่ายชุดตรวจเพือ่
ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ASF เป็ นปี แรก ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ตั รากาไรขัน้ ต้นค่อนข้างสูง
รายได้อ่นื
รายได้อ่นื ในทีน่ ้ีหมายถึง รายได้ดอกเบีย้ สัญญาเช่าซือ้ รายได้อ่นื ตามงบการเงิน ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า เป็ นต้น โดยรายได้อ่นื คิด
เป็ นร้อยละ 0.88 ร้อยละ 1.37 และร้อยละ 0.60 ของรายได้รวมในงวดปี 2562 ถึง 2564
รายได้อ่นื ในงวดปี 2563 เพิม่ ขึน้ 6.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.72 จากงวดปี 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ ได้ เงินคืนจากผลประโยชน์จากการเวรคืนกรมธรรม์ของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งที่เสียชีวติ ในปี
ดังกล่าว เป็ นจานวนเงินประมาณ 8.5 ล้านบาท ซึง่ เป็ นกรมธรรม์ประกันชีวติ สาหรับกรรมการท่านหนึ่งที่ เป็ นเงื่อนไข
ของทางสถาบันการเงิน เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวเป็ นผู้ค้าประกันวงเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินของบริษทั ฯ
และรายการปรับปรุงบัญชี เช่น รายการเงินไม่ทราบผูโ้ อน ซึง่ เป็ นรายการเคลียร์บญ
ั ชีเจ้าหนี้อ่นื สาหรับเงินไม่ทราบผู้
โอนในอดีต ประมาณ 2.02 ล้านบาท
รายได้อ่นื ในงวดปี 2564 ลดลง 11.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.72 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงดังกล่าวไม่มรี ายการ Non-recurring เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
ตามทีอ่ ธิบายในรายได้อ่นื ในงวดปี 2563
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ากับ 189.33 ล้านบาท 151.62 ล้านบาท และ 155.56 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยต้นทุนในการจัดจาหน่ ายส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันรถพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายโปรโมชันส่
่ งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการขายรายการอื่น ๆ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ค่าสินค้าตัวอย่างและของแถม ค่าใช้จ่ายในการจัดทัวร์ลกู ค้า ค่าประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายสาหรับปี 2563 ลดลง 37.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.92 จากงวดปี 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคคลลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากในปี 2563 มีการจัดโครงสร้างองค์กร
ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงจัดประเภท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงบางท่ าน เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จึงส่งผลให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ ายลดลง
นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) จึงทาให้พนักงานขายไม่สามารถเดิน
ทางเข้าพบลูกค้าได้ ซึง่ รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการประจาปี ต่างๆ และการออกบูธงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ถูกยกเลิก
หรือเลื่อนการจัดออกไป
ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายสาหรับงวดปี 2564 เพิม่ ขึน้ 3.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.60 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า โดยไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายอื่น ๆ เช่น ค่าวิจยั และ
พัฒนาลดลง เนื่องจากการวิจยั และพัฒนาในงวดปี 2564 ยังไม่ถงึ ขัน้ ความสาเร็จทีต่ อ้ งลงทุนเพิม่ เติมสาหรับ Phase ต่อไป
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ากับ 58.64 ล้านบาท 111.59 ล้านบาท และ 106.81 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส และค่าสวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงานทัวไปที
่ ไ่ ม่เกีย่ วข้องกับฝ่ ายขาย (2) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับทีป่ รึกษา เช่น ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่
ปรึกษาทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (3) ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปี 2563 เพิม่ ขึน้ 52.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 90.28 จากงวดปี 2562 โดยมี
สาเหตุ หลักมาจากบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจ้างพนักงานเพิ่มในหลายตาแหน่ ง และบริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับผูบ้ ริหารระดับสูงบางท่าน เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จากเดิมทีบ่ นั ทึกเป็ นต้นทุนในการจัดจาหน่ าย จึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ และบริษัทฯ มีการตัง้ สารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ สาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) ซึง่ มีผล
บังคับใช้ครัง้ แรกในปี 2563 ซึ่งเป็ นวิธกี ารที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการรายจ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ จานวน
9.82 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากรายการที่กรรมการท่านหนึ่งได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั บีไอเอส โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลที่
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเข้าข่ายนิยามเรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทาให้บริษัท ฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเท่ากับส่วนต่างของมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระและต้นทุนการได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวในปี 2563
ค่ าใช้จ่ ายในการบริหารสาหรับงวดปี 2564 ลดลง 4.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.28 จากงวดปี 2563
เนื่องจาก ปี 2563 มีรายการ Non-recurring ในงวดดังกล่าว ได้แก่ รายการรายจ่ายโดยการใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ซึง่ ในปี
2564 ไม่มรี ายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) ในปี 2564 ทาให้ตอ้ งมีรายการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ เพิม่ เติมเท่ากับ 0.66 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เพิม่ เติมจากทีเ่ คย
บันทึกไว้แล้วในปี 2563 ทีบ่ นั ทึกไว้ 17.47 ล้านบาท จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
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กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ากับ 61.35 ล้านบาท 54.45 ล้านบาท และ 68.63 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.26 ร้อยละ 3.05 และร้อยละ 3.45 ของรายได้รวม ทัง้ นี้ อัตรากาไรสุทธิสาหรับ
งวดปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากงวดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนกาไรจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับช่ วงเดียวกัน ของปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจาก ปี 2563 มีร ายการ Non-recurring ในงวดดังกล่ า ว ได้แก่
รายการรายจ่ายโดยการใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ซึง่ ในปี 2564 ไม่มรี ายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) ในปี 2564 ทาให้ตอ้ งมี
รายการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพิม่ เติมเท่ากับ 0.66 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการบันทึกผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เพิม่ เติมจากทีเ่ คยบันทึกไว้แล้วในปี 2563 ทีบ่ นั ทึกไว้ 17.47 ล้านบาท จึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2562 ถึง 2564 เท่ากับ 892.78 ล้านบาท 814.63 ล้านบาท
และ 919.11 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 78.15 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.75 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การลดลงของเงิน ลงทุน
ชัวคราว
่
เนื่องมาจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อนามาเพิม่ สภาพคล่องภายในกิจการ
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ 104.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.82 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายการสินค้าทีส่ ต็อคไว้
เพื่อขาย
หนี้สนิ
หนี้ สิน รวม ณ สิ้น ปี 2562 - 2564 เท่ า กับ 724.53 ล้ า นบาท 601.79 ล้ า นบาท และ 652.28 ล้ า นบาท
ตามลาดับ โดยหนี้สนิ รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เป็ นหลัก
หนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 122.74 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 16.94 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ 50.50 หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.39 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็ น
สินเชื่อในประเทศเพื่อชาระเจ้าหนี้การค้าและเงินหมุนเวียนภายในกิจการ
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ ปี 2562 – 2564 เท่ากับ 168.26 ล้านบาท 212.85 ล้านบาท และ 266.82 ล้านบาท
ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 44.59 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.50 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานสาหรับช่วงทีผ่ ่านมา และบริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จานวน 30.00 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ 53.98 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.36 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานสาหรับช่วงทีผ่ ่านมา
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บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัท ฯ มีอ ัต ราส่ว นสภาพคล่ อ ง เท่ า กับ 1.09 เท่ า 1.13 เท่ า และ 1.19 เท่ า ณ สิ้น งวดปี 2562 - 2564
ตามลาดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จากการลดลงของยอดขายสินค้ากลุ่มวัตถุดบิ อาหารสัตว์ และการ
ลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพื่อเสริมสภาพคล่องภายในกิจการ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในในงวดปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับร้อยละ 27.18 ร้อยละ 28.57 และร้อยละ 28.61
ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2563 เพิม่ ขึน้ จากในงวดปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขาย
และกาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ในงวดดังกล่าว
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในงวดปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากในงวดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในงวดดังกล่าวปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 4.31 เท่า 2.83 เท่า และ 2.44 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 ถึง
2564 ตามลาดับ
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ หนี้สนิ รวมลดลงจากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจานวน 30 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการผลกาไรสาหรับงวดปี 2564

ส่วนที่ 1 - หน้า 20

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การดารงสถานะตามเงื่อนไขที่ กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิ นและการเพิ่ มทุนในบริษทั ย่อย
ตามทีป่ รากฎในหมายเหตุประกอบการงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่า บริษทั ย่อย 5 แห่งของบริษทั
ฯ ไม่สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้ให้ไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ใน
สัญญากู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามอัตราส่วนที่กาหนดในบริษัทย่อยแต่ ละแห่งในตารางด้านล่าง ซึ่ง
เงื่อนไขในการดารงสถานะดังกล่าวได้กาหนดให้พจิ ารณาบนงบการเงินส่งราชการ และจากการหารือกับ สถาบัน
การเงินแห่งดังกล่าว บริษทั ฯ ได้รบั คาชีแ้ จงว่าจะพิจารณาการดารงอัตราส่วนดังกล่าวโดยคานวณจากงบการเงินฉบับ
สมบูรณ์ (กรรมการและผูส้ อบบัญชีลงนามรับรอง) และยื่นส่งสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ซึง่ โดยปกติ การยื่นส่งงบการเงิน
ฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยวงเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นวงเงินกูย้ มื ร่วมกันในกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ หมด
6 บริษทั ได้แก่ BIS NIC SIS FAITH PEDEX และ PTK จัดทาเป็ นสัญญาฉบับเดียวและลงนามร่วมกัน และพิจารณา
เงื่อนไขและการดารงคุณสมบัตขิ องผูก้ รู้ ่วมกัน
รายการ
D/E Ratio ทีก่ าหนดในสัญญากูย้ มื เงิน (เท่า)
พิจารณาบนงบการเงินเฉพาะกิจการ

NIC

SIS

FAITH

PTK

PEDEX

4.50

4.50

4.50

3.00

3.00

ทัง้ นี้ การไม่สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) สามารถพิจารณา
รายละเอียดได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณี เกิ ดจากการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ย่อยทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษทั นิวทริชนั ่ อิมพรูฟเมนท์ จากัด (NIC) 2. บริษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี
เดียน เทคโนโลจิคลั ฮับ จากัด (FAITH) 3. บริษทั สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วสิ จากัด (SIS) และ 4. บริษทั โปร เทส
คิท จากัด (PTK) ได้มมี ติจ่ายเงินปั นผลในช่วงปี 2564 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คือบริษทั ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ทุนกลับมา
ทีบ่ ริษทั ย่อยแต่ละแห่ง เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ย่อยแต่ละแห่งดาเนินการ
จ่ายเงินปั นผลแล้วเสร็จภายในปี 2564 แต่ยงั ไม่ได้ดาเนินการเพิม่ ทุนให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 จึงเป็ นเหตุให้บริษทั
ย่อยทัง้ 4 แห่งดังกล่าว ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) ทีก่ าหนดไว้
ตามสัญญากู้ยมื เงิน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 บริษัทย่อยทัง้ 4 แห่งได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้วเสร็จ
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังการเพิม่ ทุนในบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะสามารถดารงเงื่อนไขอัตราส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) บริษัทฯ จะดาเนินการชี้แจงพร้อมแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ การเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุ มตั ิ ผ่อนผันเมื่อถึง
รอบระยะเวลาพิจารณาวงเงินสินเชื่อในลาดับถัดไป
(2) กรณี เกิ ดจากผลการดาเนิ นงานที่มีผลขาดทุน
บริษทั เพ็ด เอ็กซ์ จากัด (PEDEX) ดาเนินธุรกิจขายสินค้าสาหรับสัตว์เล็ก ซึง่ ไม่ได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลจน
เป็ นเหตุให้ผดิ เงื่อนไขในสัญญากูย้ มื เงินแต่อย่างใด แต่เป็ นผลมาจากผลการดาเนินงานในปี 2564 ทีผ่ ่านมาทีม่ ผี ลการ
ดาเนินงานทีข่ าดทุน และมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ติดลบ ทาให้ PEDEX มีอตั ราส่วนของหนี้สนิ
รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ของธนาคาร ทัง้ นี้ PEDEX เคย
ได้ร ับ การผ่ อ นผัน เงื่อ นไขการดารงอัต ราส่ว นหนี้ สิน รวมต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น (Debt to Equity Ratio) ในลัก ษณะ
เดียวกันแล้วในปี ผ่านมา
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ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคม 2565 ทีผ่ ่านมา PEDEX ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวอย่าง
เป็ นทางการจาก มาร์ ไทยแลนด์ อิงค์ ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายสินค้าแบรนด์ Pedigree ซึง่ สินค้าแบรนด์ดงั กล่าว
เป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมีช่อื เสียง ซึง่ จะช่วยส่งเสริมยอดขายและผลการดาเนินงานของ PEDEX
อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงทีว่ งเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นวงเงินกูร้ ่วมกันทัง้ 6 บริษทั ฯ ดังนัน้ หาก PEDEX
ไม่สามารถขออนุโลมเงื่อนไขกับสถาบันการเงินได้ วงเงินร่วมดังกล่าวอาจถูกพิจารณายกเลิกและเรียกชาระคืนทัง้ หมด
โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จริง บริษทั ฯ อาจพิจารณาเพิม่ ทุนใน PEDEX เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื เพื่อให้สามารถ
ดารงรักษาเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูต้ ามทีธ่ นาคารกาหนดได้ ซึ่งบริษทั ฯ ได้รบั หนังสือแสดงเจตนารมณ์จากผูถ้ อื หุน้
ของ PEDEX รายหนึ่ง ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 35.60 ในการสนับสนุ นการเพิม่ ทุนหากมีการนาวาระการเพิม่ ทุน
ดังกล่าวเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และยืนยันความประสงค์การใช้สทิ ธิเพิ
์ ม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกได้แก่ 1. พิจารณาชาระคืน
วงเงินสินเชื่อดังกล่าว โดยใช้วงเงินของสถาบันการเงินแห่งอื่น ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินหลักของบริษทั ฯ และในปั จจุบนั
ยังมีวงเงินกูค้ งเหลืออยู่ หรือ 2. บริษทั ฯ อาจนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปครั
่
ง้ แรกมาชาระคืน
เงินกูย้ มื ดังกล่าวต่อสถาบันการเงิน
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหัวข้อ “ส่วนที ่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
– เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี”
การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ และผลกระทบต่องบการเงิ น
ประชุมคณะกรรมการบริษทั (BIS) ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2564 ในอัตรา 0.41 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ หมด 90.20 ล้านบาท จาก
ผลการดาเนินงานในงวดปี 2564 โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564 และคาดว่าจะ
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วัน นับจากวันทีม่ มี ติผถู้ อื หุน้
ตามที่ BIS มีเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้ ห้ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 3.00 เท่า และ 4.00 เท่า
แล้วแต่สญ
ั ญาเงินกู้ โดยพิจารณาบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ สามารถพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขของสัญญากูย้ มื เงิน
เพิม่ เติมในหัวข้อ “ส่วนที ่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอืน่ – สัญญากูย้ มื เงิน” อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานสาหรับเหตุการณ์ (1) การเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย และ (2) การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ
พบว่า บริษทั ฯ ยังสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดารงสัดส่วนอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยภายใต้สมมติฐาน
การคานวณในเบื้องต้น กาไรสะสมของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลงจาก 100.80 ล้านบาท เหลือเท่ากับ
10.60 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะเพิม่ ขึน้ จาก 0.63 เท่า เป็ น 1.55 เท่า
นอกจากนี้ ภายหลังการเพิม่ ทุนในบริษัทย่อยและการจ่ายเงินปั นผล พิจารณาการคานวณบนงบการเงินรวม
บริษทั ฯ จะมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็ น 1.04 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 35.24
และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 4.15 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีค่ ่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2564 ก่อนการปรับปรุงรายการดังกล่าวที่ 2.44 เท่า อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
อาจมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ หากบริษัทฯ จาเป็ นต้องกู้ยมื เงินมาเพื่ อจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในปี 2565
นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ IPO อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
และการชาระคืนเงินกูย้ มื บางส่วนแก่สถาบันการเงิน
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณาสมมติฐานการคานวณรายละเอียดการคานวณอย่างละเอียดได้ในหัวข้อ “ส่วนที ่ 2.4.16 การ
วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ – เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี”
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ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติ ดต่อที่แพร่กระจายไปทัวโลกอาจน
่
าไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุน
ทัวโลก
่
และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปี 2563 และปี 2564 ทีผ่ ่านมา ได้
ส่งผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจของธุรกิจทุกประเภทอย่างมีนัยสาคัญ โดยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้ส่งผลต่ อก าลังซื้อภายในประเทศ และการชะลอตัว ของการลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศ (FDI) และ
ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสนอกจากนี้ ในช่วงปี 2564 การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่ กี ารกลายพันธุ์ และแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้การฟื้ นตัวของกาลังซื้อ
ภายในประเทศอาจเป็ นไปได้ชา้ ลง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความล่าช้า
ในกระบวนการนาเข้าสินค้า ความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งสินค้า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สถาน
ประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นต้น ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและรายได้ เสียค่าปรับ
จากการส่งมอบสินค้าล่าช้า เกิดการเสื่อมคุณภาพและ/หรือหมดอายุของสินค้าจากการจัดส่งทีล่ ่าช้า เกิดการหยุดชะงักของ
การดาเนินกิจการ เกิดรายการลูกหนี้การค้าทีเ่ รียกเก็บเงินได้ล่าช้าหรือไม่สามารถเรียกเก็บได้ เป็ นต้น
โดยบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 4
ด้านหลัก ได้แก่ 1. ผลกระทบต่อกลยุทธ์ดา้ นการจัดหาผลิตภัณฑ์ 2. ผลกระทบต่อกลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ าย 3.
ผลกระทบต่อกลยุทธ์ดา้ นการลงทุน และ 4. ผลกระทบด้านการเงิน แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง
สาหรับการติดตามหนี้ทค่ี า้ งนาน บริษทั ฯ ใช้แนวทางปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุเช่นเดียวกับนโยบายในการติดตามหนี้ปกติ
ได้แก่ ลูกค้ารายใดทีม่ ยี อดค้างชาระเกินกว่า 60 วัน กลุ่มบริษทั ฯ จะไม่ให้เครดิตทางการค้าและระงับการส่งสินค้า อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษทั ฯ อาจพิจารณารับคาสังซื
่ อ้ สินค้าเฉพาะในกรณีทล่ี ูกค้ามีการชาระเงินค่าสินค้าเป็ นเงินสดเท่านัน้ และจะไม่
มีการขายเชื่อจนกว่าลูกค้ารายดังกล่าวจะมีการชาระหนี้คงค้างครบถ้วนแล้ว รวมถึงกรณีทเ่ี ช็ครับล่วงหน้าทีไ่ ม่สามารถขึน้
เงินได้ตามกาหนด ฝ่ ายบริหารสินเชื่อจะดาเนินการแจ้งต่อฝ่ ายขายให้ลูกค้าดาเนินการโอนเงินมาแทน หรือเปลีย่ นเช็คใบ
ใหม่ทส่ี ามารถขึน้ เงินได้ทนั ที ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากฝ่ ายขายไม่สามารถติดตามได้ตามกาหนด ฝ่ าย
บริหารสินเชื่อจะดาเนินการแจ้งโดยตรงต่อ COO ผูร้ บั ผิดชอบ และ CFO เพื่อให้ดาเนินการติดตามและหารือกับลูกค้าอย่าง
จริงจัง และอนุมตั สิ ง่ เรื่องให้ฝ่ายกฎหมาย ดาเนินการพิจารณาขัน้ ตอนทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 และโรคระบาดในสัตว์ ส่งผลให้ลูกค้าของบริษทั ฯ หลาย
รายได้รบั ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีมาตรการพิเศษเพื่อรองรับและบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และเพื่อบรรเทาความเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี้ของลูกค้าและรักษา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ผ่านช่วงยากลาบากไปได้และกลับมาซือ้ ซ้าอีกในอนาคต ได้แก่ (1) การพิจารณาขยายระยะเวลา
การชาระหนี้ (Credit term) ให้เป็ นการชัวคราว
่
(2) การพิจารณารับชาระหนี้เป็ นเช็ครับล่วงหน้าระยะยาว และการเปลี่ยน
เช็ครับล่วงหน้าระยะยาวในกรณีทไ่ี ม่สามารถขึน้ เงินได้ เพื่อขยายระยะเวลาการรับชาระออกไป และ (3) สาหรับกรณีทล่ี ูกค้า
ไม่สามารถชาระเป็ นเงินสดได้จนถึงที่สุด บริษัทฯ จะพิจารณาการชาระหนี้ค่าสินค้าเป็ นที่ดนิ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี
2565 ทีผ่ ่านมา สถานการณ์การรับชาระหนี้ของลูกหนี้การค้าทีค่ า้ งนานมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากราคาสุกรทีป่ รับตัวสูงขึน้ กับ
การป้ องกันโรคระบาดในสัตว์ท่ดี ขี น้ึ ส่งผลให้สถานะทางการเงินของลูกค้าดีขน้ึ ในภาพรวมและสามารถจ่ายชาระหนี้แก่
บริษทั ฯ ได้ต่อเนื่องยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดผลกระทบความเสีย่ งด้านจากการระบาดของโรคติดต่อทีแ่ พร่กระจายไปทัวโลก
่
อาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทัวโลก
่
และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ และ
ความเสีย่ งจากการให้เครดิตแก่ลกู หนี้การค้าในส่วนที่ 2.2.3 ปั จจัยความเสีย่ งข้อ 3.1.8 และข้อ 3.1.10

ส่วนที่ 1 - หน้า 23

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-Mail Address

: สพ.ญ. วิรดา วิรยกิจจา
: 479 ชัน้ ที่ 4 เมื อ งทองธานี ถนนบอนด์ ส ตรี ท ต าบลบางพู ด อ าเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
: 082-362-3945, 02-960-0290-5
: Wirada.w@bis-group.com

ส่วนที่ 1 - หน้า 24

บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ บริษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด)
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิ มลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของบริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษ ัท ตามข้อ กาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิช าชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบ
การเงินรวม โดยมีส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงิน 3.4
ล้านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 6.2 ของกาไรสาหรั บ ปี ) ซึ่ งคานวณจากงบการเงิ นที่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสอบทานกระดาษทาการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ได้
ข้อ สรุ ป ให้เป็ นที่พอใจในความเพียงพอและเหมาะสมของวิธีการตรวจสอบและความครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจสอบ
ดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 บริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่งเพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ ้นทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ในราคาขาย จานวนเงิน 2.3 ล้านบาท และมี
กาไรจากการขายเงินลงทุนสุ ทธิ จานวนเงิน 0.3 ล้านบาท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องที่เน้นดังกล่าว

ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้า ที่ รับ ผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถู กต้อ งตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ ขัดต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระส าคัญไม่ว่า จะเกิ ด จากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่เกี่ ยวกับการดาเนิ น งานต่ อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี ส าหรั บการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่
ไม่พบข้อ มูล ที่ ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อ ผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท าความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

•

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับ ดูแลในเรื่ อ งต่า ง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรี่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

3

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
สิ น ท รั พ ย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

72,461,782

25,601,172

41,966,002

1,241,442

5, 6

387,263,771

400,308,078

59,294,634

102,828,695

9

20,288,724

9,392,061

77,294

321,695

10

917,363

3,320,573

-

-

11

-

หมายเหตุ

2563

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"หมุนเวียนอื(น - สุ ทธิ
ส่ วนของลูกหนี"การค้าระยะยาวที(ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ(งปี - สุ ทธิ
ส่ วนของลูกหนี"ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
ที(ครบกําหนดชําระภายในหนึ(งปี - สุ ทธิ
ส่ วนที(ครบกําหนดชําระภายในหนึ(งปี ของ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกัน

-

-

18,000,000

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

7, 18, 35

226,473,232

176,405,559

81,717,581

72,659,361

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น

5

12,823,779

12,373,870

6,105,149

5,080,460

720,228,651

627,401,313

189,160,660

200,131,653

8, 18, 22

15,527,000

15,524,000

11,525,000

11,524,000

ลูกหนี"การค้าระยะยาว - สุ ทธิ

9

5,500,162

8,553,614

141,628

371,642

ลูกหนี"ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน - สุ ทธิ

10

316,828

1,467,062

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกัน - สุ ทธิ

11

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

12

-

เงินลงทุนในตราสารทุน - สุ ทธิ

13

-

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที(มีขอ้ จํากัดในการใช้

อสังหาริ มทรัพย์เพือ( การลงทุน - สุ ทธิ

3,642,423
-

58,535,595
-

14,300,000
50,885,595
-

14, 15, 18, 22

38,445,385

30,615,177

44,830,010

47,188,674

14, 15, 16, 18, 22, 35

114,317,536

107,514,028

78,078,176

77,707,559

15, 16, 21

11,176,448

8,109,385

1,674,716

2,270,711

1,764,110

1,967,195

1,182,310

1,291,034

10,402,727

8,495,139

1,206,083

1,319,155

1,427,716

1,343,651

701,180

566,940

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

198,877,912

187,231,674

197,874,698

207,425,310

รวมสิ นทรัพย์

919,106,563

814,632,987

387,035,358

407,556,963

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

17

4

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
หนี2สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

254,748,459

143,138,271

56,083,309

39,521,875

400,040

300,000

2,047,603

43,928

303,339,873

298,802,407

38,012,321

88,798,032

หนี2สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากสถาบันการเงิน

7, 8, 14, 15, 18, 22

เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"หมุนเวียนอื(น
- กิจการที(เกี(ยวข้องกัน

5

- บริ ษทั อื(น
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากกิจการที(เกี(ยวข้องกัน

19

-

39,625,000

-

49,625,000

20

-

14,400,000

-

14,400,000

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกัน
ที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี
ส่ วนของหนี"สินตามสัญญาเช่าที(ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ(งปี

16, 21

2,496,225

1,558,238

351,493

472,297

8, 14, 15, 18, 22

15,477,000

14,852,000

14,852,000

14,852,000

9,006,713

17,966,381

13,736,516

18,909,698

4,820,370

8,799,888

หนี"สินหมุนเวียนอื(น

6,436,699

4,321,981

1,236,885

1,067,770

รวมหนี2สินหมุนเวียน

605,641,525

553,873,976

117,403,981

222,517,650

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที(ครบกําหนดชําระภายในหนึ(งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5

-

4,936,860

หนี2สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกัน - สุ ทธิ
หนี"สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ

20

-

13,600,000

-

13,600,000

16, 21

6,070,936

4,525,267

1,080,157

1,401,819

8, 14, 15, 18, 22

33,118,167

23,595,167

28,743,167

23,595,167

23

7,389,918

6,127,613

1,714,894

1,427,895

หนี"สินไม่หมุนเวียนอื(น

64,000

64,000

24,000

24,000

รวมหนี2สินไม่ หมุนเวียน

46,643,021

47,912,047

31,562,218

40,048,881

652,284,546

601,786,023

148,966,199

262,566,531

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ประมาณการหนี"สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนักงานเมื(อเกษียณอายุ

รวมหนี2สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

5

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
หนี2สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

157,000,000

110,000,000

157,000,000

110,000,000

110,000,000

110,000,000

110,000,000

110,000,000

25

12,118,364

12,118,364

12,118,364

12,118,364

26

4,007,215

4,007,215

-

-

26

3,212,590

3,212,590

-

-

27

15,154,000

8,000,000

15,154,000

8,000,000

- ยังไม่ได้จดั สรร

120,985,129

77,734,374

100,796,795

14,872,068

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

265,477,298

215,072,543

238,069,159

144,990,432

1,344,719

-2,225,579

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

266,822,017

212,846,964

238,069,159

144,990,432

รวมหนี2สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

919,106,563

814,632,987

387,035,358

407,556,963

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

24

- ทุนจดทะเบียน หุ ้นสามัญ 314,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท ณ วันที( 31 ธันวาคม 2564
และหุ ้นสามัญ 11,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
10 บาท ณ วันที( 31 ธันวาคม 2563
- ทุนที(ออกและเรี ยกชําระแล้ว หุ ้นสามัญ
220,000,000 หุ ้น หุ ้นละ 0.5 บาท
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2564 และหุ ้นสามัญ
11,000,000 หุ ้น หุ ้นละ 10 บาท
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินทุนจากการเพิม( สัดส่ วนการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย

ส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

-

-

6

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
ขายสุ ทธิ
รายได้ดอกเบี"ยภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
เงินปันผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
รายได้อื(น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวมค่ าใช้ จ่าย

5
12
5

5
5
13
25
30

กําไรจากการดําเนินงาน

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

1,974,755,871
319,409
438,457
10,991,683
1,986,505,420

1,760,339,955
1,143,287
18,000
701,927
21,506,288
1,783,709,457

350,288,454
113,999,676
696,710
17,899,897
482,884,737

410,499,347
18,000
52,372
17,095,204
427,664,923

1,627,889,467
155,560,294
106,814,285
1,890,264,046

1,441,661,058
151,616,021
100,277,885
1,490,350
9,819,567
1,704,864,881

270,078,177
42,164,620
50,744,447
362,987,244

301,824,347
44,354,110
42,210,455
1,490,350
9,819,567
399,698,829

96,241,374

78,844,576

119,897,493

27,966,094

ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

12

299,257

3,369,003

ต้นทุนทางการเงิน

5

-9,943,893

-9,072,128

-4,430,941

-3,583,988

86,596,738

73,141,451

115,466,552

24,382,106

-17,971,361

-18,695,563

-387,825

-7,633,203

68,625,377

54,445,888

115,078,727

16,748,903

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

กําไรสํ าหรับปี

-

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น
รายการที!ไม่ จัดประเภทเข้ าไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ของรายการที(ไม่จดั ประเภทใหม่
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

-

-1,298,970
259,794
-1,039,176

-

-192,595
38,519
-154,076

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

68,625,377

53,406,712

115,078,727

16,594,827

การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิสําหรับปี
ส่ วนที(เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที(เป็ นของส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

72,405,079
-3,779,702
68,625,377

62,232,929
-7,787,041
54,445,888

115,078,727
115,078,727

16,748,903
16,748,903

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่ วนที(เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที(เป็ นของส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

72,405,079
-3,779,702
68,625,377

61,254,977
-7,848,265
53,406,712

115,078,727
115,078,727

16,594,827
16,594,827

0.33

0.35

0.52

0.10

กําไรต่ อหุ้นขั2นพืน2 ฐานส่ วนที!เป็ นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

31

7

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที(ออกและ
ชําระแล้ว
80,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2563
เพิ(มทุนเรื อนหุน้

24

ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

25

-

การประกาศจ่ายเงินปันผล

28

-

ส่ วนตํ(ากว่าทุนจากการเพิ(มสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยเพิ(มขึ"น
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การเปลี(ยนแปลงส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,298,797

4,197,051

ส่ วนต่างจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
-

8,000,000

22,479,397

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
116,975,245
30,000,000

-

30,000,000

-

-

-

-

9,819,567

-

9,819,567

-

-

-

-

-6,000,000

-6,000,000

-

-6,000,000

-

-

-

-

-

62,232,929
-977,952
61,254,977

62,232,929
-977,952
61,254,977

-7,787,041
-61,224
-7,848,265

54,445,888
-1,039,176
53,406,712

26

-

-

-189,836

-

-

-

-189,836

-8,708,914

-8,898,750

26
26

-

-

-189,836

3,212,590
3,212,590

-

-

3,212,590
3,022,754

-36,949,445
-45,658,359

-33,736,855
-42,635,605

4,007,215

3,212,590

215,072,543

-2,225,579

212,846,964

110,000,000

9,819,567

12,118,364

8,000,000

77,734,374

7,154,000

-7,154,000

-

-

-

-

การประกาศจ่ายเงินปันผล

28

-

-

-

-

-

-22,000,324

-22,000,324

-

-

-

-

-

72,405,079

72,405,079

-

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

168,256,290

-

27

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

51,281,045

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

-

ทุนสํารองตามกฎหมาย

การเปลี(ยนแปลงส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ส่ วนได้เสี ยที(
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563

-

ส่ วนเกิน (ตํ(ากว่า)
ทุนจากการเพิ(ม
สัดส่ วนการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
-

กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

30,000,000

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่าย
โดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์

งบการเงินรวม (บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

12

110,000,000

12,118,364

4,007,215

3,212,590

15,154,000

120,985,129

-

265,477,298

-

-22,000,324

-3,779,702

68,625,377

7,350,000

7,350,000

1,344,719

266,822,017

8

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่าย
โดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์

ทุนเรื อนหุน้
ที(ออกและ
ชําระแล้ว
80,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
4,277,241

94,576,038

24

ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

25

-

การประกาศจ่ายเงินปันผล

28

-

-

-

-6,000,000

-6,000,000

-

-

-

16,748,903
-154,076
16,594,827

16,748,903
-154,076
16,594,827

8,000,000

14,872,068

144,990,432

7,154,000

-7,154,000

110,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563

-

8,000,000

เพิ(มทุนเรื อนหุน้

กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

30,000,000

2,298,797

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

9,819,567

12,118,364

-

-

30,000,000

-

-

9,819,567

ทุนสํารองตามกฎหมาย

27

-

-

การประกาศจ่ายเงินปันผล

28

-

-

-

-22,000,000

-22,000,000

-

-

-

115,078,727

115,078,727

100,796,795

238,069,159

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

110,000,000

12,118,364

15,154,000

-

9

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
บาท
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสดสุ ทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศที(ยงั ไม่เกิดขึ"นจริ ง - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว( คราว
ค่าเผื(อผลขาดทุนด้านเครดิตที(คาดว่าจะเกิดขึ"น (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายหนี"สูญ
ค่าเผื(อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที(จ่าย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ค่าเสื( อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประมาณการหนี"สินผลประโยชน์พนักงานเมื(อเกษียณอายุ
รายได้ดอกเบี"ย
เงินปันผลรับ
รายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี!ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีส2 ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดําเนินงานลดลง (เพิม! ขึน2 )
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"หมุนเวียนอื(น
ลูกหนี"การค้าระยะยาว
ลูกหนี"ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
หนีส2 ิ นดําเนินงานเพิม! ขึน2 (ลดลง)
เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"หมุนเวียนอื(น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี"สินหมุนเวียนอื(น
หนี"สินไม่หมุนเวียนอื(น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

68,625,377

54,445,888

115,078,727

16,748,903

442,578
(1,339,627)
2,004,297
(5,270,815)
898,511
144,874
(270,462)
(299,257)
17,369,750
(494,994)
766,983
1,262,305
(98,732)
9,943,893
17,971,361

(137,799)
8,952,305
13,001,457
4,469,135
11,212,259
(3,369,003)
1,490,350
14,574,835
(471,120)
548,541
882,928
884,177
(280,018)
(18,000)
9,819,567
9,072,128
18,695,563

(81,564)
(1,878,155)
757,000
1,095,563
1,212
9,936,423
(214,996)
179,452
286,999
(557,133)
(113,999,676)
4,430,941
387,826

11,911
95,380
872,598
657,296
1,490,350
8,680,487
(92,821)
290,628
201,986
(547,484)
(18,000)
9,819,567
3,583,988
7,633,203

111,656,042

143,773,193

15,422,619

49,427,992

(3,112,492)
(2,152,475)
4,711,712
(45,695,369)
1,473,493
(84,065)

(25,734,011)
2,816,831
15,026,392
(24,744,714)
4,547,295
(380,712)

44,885,698
243,933
(10,154,995)
866,696
(134,240)

(20,880,654)
(83,169)
(19,636,895)
1,732,653
(351,660)

4,636,228
(5,469,494)
1,673,418
(30,906,893)
36,730,105

(73,782,991)
(1,483,500)
(262,279)
(1,496,000)
(15,860,641)
22,418,863

(48,770,241)
(4,026,459)
238,884
(7,102,999)
(8,531,104)

(9,827,598)
568,282
(258,597)
(1,496,000)
(4,529,839)
(5,335,485)

10

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

-3,000
2,271,742
-288,751
-18,237,279
-1,588,225
-130,873
495,000
98,732
1,940,400
-15,442,254

21,757,697
1,683,819
-2,320,196
-42,635,605
258,230
-4,000,000
-24,275,539
-1,745,650
-464,562
1,361,215
280,018
18,000
-50,082,573

-1,000
-7,650,000
32,300,000
-94,301
-6,536,473
-121,873
215,000
557,133
113,999,676
132,668,162

9,084,271
1,627,062
-1,369,204
-42,635,605
-28,000,000
9,600,000
-4,000,000
-24,132,059
-435,800
-382,814
200,000
461,977
18,000
-79,964,172

111,610,188
(39,625,000)
(28,000,000)
(4,262,524)
25,000,000
(15,000,000)
7,350,000
(9,499,581)
(22,000,324)
25,572,759

(31,089,958)
37,625,000
28,000,000
(28,000,000)
(6,667,920)
20,000,000
(15,000,000)
30,000,000
(9,592,842)
(69,700,000)
-44,425,720

16,561,434
(49,625,000)
(28,000,000)
(1,112,932)
20,000,000
(15,000,000)
(4,236,000)
(22,000,000)
-83,412,498

11,978,692
49,625,000
28,000,000
(443,780)
20,000,000
(15,000,000)
30,000,000
(3,618,585)
(50,000,000)
70,541,327

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม! ขึน2 (ลดลง) สุ ทธิ

46,860,610

-72,089,430

40,724,560

-14,758,330

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

25,601,172

97,690,602

1,241,442

15,999,772

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ2นปี

72,461,782

25,601,172

41,966,002

1,241,442

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว( คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั"นแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกันลดลง
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที(มีขอ้ จํากัดในการใช้เพิ(มขึ"น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเพิ(มขึ"น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกันเพิ(มขึ"น
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ มื ระยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกัน
ซื"ออสังหาริ มทรัพย์เพื(อการลงทุน
ซื"อสิ นทรัพย์ถาวร
ซื"อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ซื"อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
รับดอกเบี"ย
รับเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั"นจากสถาบันการเงินเพิ(มขึ"น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากกิจการที(เกี(ยวข้องกันเพิ(มขึ"น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกัน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกัน
จ่ายชําระหนี"สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ(มทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"
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บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ข้ อมูลเพิม! เติมงบกระแสเงินสด
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
รวม

99,686
72,362,096
72,461,782

79,340
25,521,832
25,601,172

42,300
41,923,702
41,966,002

23,057
1,218,385
1,241,442

2) อสังหาริ มทรัพย์เพื(อการลงทุน เพิ(มขึ"นโดย
- รับชําระลูกหนี"การค้าและลูกหนี"การค้าระยะยาว
- จ่ายชําระเงินสด
รวม

8,643,125
288,751
8,931,876

4,000,000
4,000,000

94,301
94,301

4,000,000
4,000,000

3) ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ(มขึ"นโดย
- หนี"สินตามสัญญาเช่า
- จ่ายชําระเงินสด
รวม

18,237,279
18,237,279

24,275,539
24,275,539

6,536,473
6,536,473

24,132,059
24,132,059

4) สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ(มขึ"นโดย
- หนี"สินตามสัญญาเช่า
- จ่ายชําระเงินสด
รวม

6,746,180
1,588,225
8,334,405

5,906,349
1,745,650
7,651,999

670,466
670,466

1,743,200
435,800
2,179,000

10,655,830

-

10,655,830

5) ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี"

-
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที! 31 ธันวาคม 2564
1.

ทัว! ไป

บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื!อบริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดใน
ประเทศไทยเมื!อวันที! 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกับการจัดจําหน่ายอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที!เกี!ยวกับสัตว์
ในที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื!อวันที! 30 สิ งหาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิการแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนและเปลี!ย น
ชื!อบริ ษทั จาก “บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด” มาเป็ น “บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน)” บริ ษทั ได้จดทะเบียนการ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนและการเปลี!ยนชื!อบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื!อวันที! 1 กันยายน 2564
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นีA
ถือหุน้ (ร้อยละ)
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด - นิติบุคคลที!จดั ตัAงขึAนในประเทศไทย
นายธนวัฒน์ คงเจริ ญสมบัติ - บุคคลสัญชาติไทย
นางสุ วรรณนา โกศลานันทกุล - บุคคลสัญชาติไทย
นายสุชาติ วรวุฒางกูร - บุคคลสัญชาติไทย
นายปรเมศวร์ ขําภักตร์ - บุคคลสัญชาติไทย
อื!น ๆ
รวม

2564
47.14
12.67
8.24
8.24
8.24
15.47
100.00

2563
47.14
12.67
8.24
8.24
8.24
15.47
100.00

สํานักงานและสาขาของบริ ษทั ตามที!จดทะเบียนตัAงอยู่ที!
สํานักงาน
เลขที! 479 ชัAน 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
สาขา 1
เลขที! 30/98 หมู่ที! 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
สาขา 2
เลขที! 30/166 หมู่ที! 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
สถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา
เมื!อต้นปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็ นการระบาดขนาดใหญ่ที!เป็ นที!ทราบกันว่าได้ระบาดไปทัว! โลกอย่างรวดเร็ ว การ
แพร่ ระบาดของโควิด-19 ส่ งผลให้มีการจํากัดการเดินทาง การปิ ดเมืองและการออกมาตรการป้ องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉิ น
ของการแพร่ ระบาดโควิด-19 ทําให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการค้าที!บริ ษทั ได้ ดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ไม่สามารถประมาณผลกระทบทางด้านการเงินจากโควิด-19 ต่องบการเงินสําหรับปี สิAนสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 เพือ! เปิ ดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นได้อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการที!เหมาะสมและทันการณ์เพื!อลดผลกระทบของการ
แพร่ ระบาดโควิด-19 ต่อการดําเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั
13

บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
2.

หลักเกณฑ์ การจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ได้จดั ทํางบการเงินโดยบันทึกบัญชีเป็ นเงิ นบาทและเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทย ตัAงแต่วนั ที! 1 มกราคม 2563 ทัAงนีAงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการมีวตั ถุประสงค์ที!จดั ทําขึA น
เพือ! แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านัAน
เพื!อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึAนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนีA ซ!ึ งได้นาํ เสนอเพื!อ
วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื!อใช้ในประเทศเท่านัAน
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที!อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุม เกิ ดขึA นเมื!อบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี! ยวข้องกับกิ จ การนัAนและมี ค วามสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อ กิ จ การนัAนทํา ให้เ กิ ด ผลกระทบต่อ จํา นวนเงิ นผลตอบแทนของบริ ษ ัท
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที!มีการควบคุมจนถึงวันที!การควบคุมสิAนสุดลง
การสูญเสียการควบคุม
เมื!อกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีAสินของบริ ษทั ย่อยนัAนออก รวมถึงส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื!นในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นที!เกี!ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัAน กําไรหรื อขาดทุนที!เกิดขึAนจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั
ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที!ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที!สูญเสี ยการควบคุม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที!กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี!ยวกับนโยบายทางการเงิ น
และการดําเนิ นงาน แต่ไม่ถึงระดับที!จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของบริ ษทั ได้รวมส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย นับจากวันที!มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญจนถึงวันที!การมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญสิAนสุ ดลง เมื!อบริ ษทั ร่ วมมีขาดทุน
เกินเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนในเงิ นลงทุนไม่เกิ นจํานวนที!ลงทุนไว้ และหยุดรับรู ้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณี ที!
กลุม่ บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื ออนุมานหรื อยินยอมที!จะชําระภาระผูกพันของบริ ษทั ร่ วม
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังนีA

ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อย
ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดี ยน
ซืAอมาขายไป
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดี ยน เซอร์วิส จํากัด ซืAอมาขายไป
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
ซืAอมาขายไป
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
ซืAอมาขายไป
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
ซืAอมาขายไป
บริ ษทั ฟู้ด อกรี คลั เจอรัล เซอร์ วิส
ซืAอมาขายไป
เทคโนโลยี จํากัด
Bioscience Animal Health (Vietnam)
ไม่ดาํ เนินธุรกิจ
Co., Ltd.
Bioscience Animal Health (MM)
Co., Ltd.
ถือหุ้นทางอ้ อม
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด (ถือหุน้ โดยบริ ษทั
เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด ร้อยละ 51.00 ในปี 2561)
บริษัทร่ วม
ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด
ถือหุ้นทางอ้ อม
Nutrition Improvement (Myanmar)
Co., Ltd. (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั นิวทริ ชน!ั
อิมพรู ฟเมนท์ จํากัดร้อยละ 18.00 ในปี
2563 และ ร้อยละ 35.00 ในปี 2562)

ไม่ดาํ เนินธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2563
2562

จดทะเบียนใน

2564

2561

ประเทศไทย

99.99

99.99

65.00

65.00

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.99
99.99
99.99
51.00
-

99.99
99.99
99.99
51.00
-

99.99
-

56.00
51.00

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

-

-

89.50

89.50

85.00

85.00

85.00

85.00

บริ การ

ประเทศไทย

-

-

-

26.01

ซืAอมาขายไป

ประเทศไทย

-

-

-

35.00

ซืAอมาขายไป

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

-

18.00

35.00

-
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนีAสินของกิจการที!ถูกนํามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชี
ของกิ จการที!ถูกนํามารวมเฉพาะสัดส่ ว นที!เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตามมูลค่าที!แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ล าํ ดับ ที!
สู งสุ ดที!ตอ้ งจัดทํางบการเงินรวมก่อนการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที!มีการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยกลุ่ม
บริ ษทั ต้องปรับปรุ งรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิ จได้เกิดขึAนตัAงแต่วนั ต้นงวดในงบการเงินงวดก่อนที!นาํ มาเปรี ยบเทียบซึ! งเป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที!ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็ นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที!ให้ไป หนีA สินที!เกิดขึA นหรื อรับมาและตราสาร
ทุนที!ออกโดยผูซ้ Aื อ ณ วันที!มีการแลกเปลี!ยนเพื!อให้ได้มาซึ! งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื!นที!เกี!ยวข้องในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เช่น ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพจ่ายที!ปรึ กษากฎหมาย และที!ปรึ กษาอื!นในการรวมธุ รกิจ ค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบี ยน รวมถึงรายจ่ายในการ
จัดเตรี ยมข้อมูลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รับรู้เป็ นต้นทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบการเงินรวมในงวดที!
มีการรวมธุรกิจเกิดขึAน
ส่ วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน กับส่ วนได้เสี ยของผูซ้ Aื อในมูลค่า ตามบัญชีข องกิจการที!ถูกนํามารวม
แสดงเป็ นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบการเงินรวมนีAจดั ทําขึAนโดยได้รวมบัญชีของบริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เฉพาะที!เป็ นกลุ่มธุรกิ จหลัก
ซึ!งบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวดังต่อไปนีA

ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียนใน

ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2564
2563

99.99
99.99
99.99
99.99
51.00

99.99
99.99
99.99
99.99
51.00

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที!มีนยั สําคัญได้หกั กลบลบกันแล้วจากงบการเงินรวม
บริ ษทั และบริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ลงทุนในหุ ้นทุนของ ก) บริ ษทั ฟู้ด อกรี คลั เจอรัล เซอร์วิส เทคโนโลยี จํากัด ข) บริ ษทั ควอลิ
ไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด และ ค) บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด โดยในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยขายเงินลงทุนทัAงสามบริ ษทั ดังกล่าวเนื! องจากไม่ได้เป็ นธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ดังนัAน งบการเงินรวมสําหรับปี
สิAนสุดวันที! 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่ได้รวมบัญชีของบริ ษทั ย่อยทัAงสองแห่งนีA ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2562 ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อยทัAงสองแห่งและบริ ษทั ร่ วมหนึ!งแห่ งมีรายละเอียดดังนีA

บริ ษทั ฟู้ด อกรี คลั เจอรัล
เซอร์วิส เทคโนโลยี จํากัด
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์รวม
หนีAสินรวม
สําหรับปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2561
รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
บริ ษทั ควอลิไฟด์
เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด

บริ ษทั ราชบุรี
คิง มีลส์ จํากัด

7,741
4,816

1,422
156

2,674
84

3,793
(2,075)

2,528
(1,188)

369
90

(2,075)

(1,233)

90

บริ ษทั ลงทุน ในหุ ้นทุนของ Bioscience Animal Health (Vietnam) Co., Ltd. จดทะเบีย นเป็ นบริ ษทั จํากัด ในประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิ ย ม
เวียดนามในอัตราร้อยละ 89.50 และ Bioscience Animal Health (MM) Co., Ltd. จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ในอัตราร้อยละ 85.00 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ทัAงสองแห่ งไม่ได้ดาํ เนิ นธุรกิ จ โดย Bioscience Animal Health (Vietnam) Co., Ltd. ได้จด
ทะเบียนเลิกกิจการเมื!อวันที! 27 มกราคม 2564 และ Bioscience Animal Health (MM) Co., Ltd. อยูร่ ะหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ ดังนัAน งบ
การเงินรวมสําหรับปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จึงไม่ได้รวมบัญชี ของบริ ษทั ย่อยทัAงสองแห่ งนีA บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามที!
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13
มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทเี ริ มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชีปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ! งจะมีผ ล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งเพื!อให้มีเนืA อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี!ย วกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาว่าผลกระทบจากการนํามาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี
สิAนสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
3.

การถือปฎิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสํ าหรั บกิจการที!มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็ นครั;งแรก

ภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั นํานโยบายการบัญชี ตามที!เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 มาถือปฏิบตั ิ ตA งั แต่วนั ที! 1 มกราคม 2563 (วันที!กลุ่มบริ ษทั เริ! มถือปฏิบตั ิต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครัAงแรก)
งบการเงินนีAจดั ทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!มีส่วนได้เสี ยสาธารณะเป็ นครัAงแรกและถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับที! 1 เรื! อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นมาใช้ครัAงแรก ซึ! งแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะอย่างมีนยั สําคัญดังนีA
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)

การนําเสนองบการเงิน
การจัดทํางบการเงินรวม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี!ยวกับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื! องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การบัญชีภาษีเงินได้
การบัญชีเกี!ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

ก) การนําเสนองบการเงิน
กลุม่ บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 1 เรื! อง การนําเสนองบการเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนีA งบการเงิน
ประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
- งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
- งบกระแสเงินสด และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จึงแยกแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นออกจากงบแสดงการเปลี!ยนแปลงของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และแสดงรายการดังกล่าว
เป็ นส่ วนหนึ!งในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ต้องแสดงงบกระแสเงิ นสดตามมาตรฐานทางการเงิ นฉบับที! 7 เรื! อง งบกระแสเงิ นสด ทัAงนีA มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะไม่ได้กาํ หนดให้มีการแสดงงบกระแสเงินสด
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ข)

การจัดทํางบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 10 เรื! อง งบการเงินรวม กําหนดให้พิจารณาว่ามีการควบคุมเหนื อผูไ้ ด้รับการลงทุนและต้องรวมผู ้
ได้รับการลงทุนในงบการเงินหรื อไม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้รวมผูไ้ ด้รับการลงทุนที!บริ ษทั ควบคุมตามเกณฑ์
ของสถานการณ์หรื อโดยพฤติ นัย ในงบการเงิน ซึ! งเดิมมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับกิจการที!ไ ม่มีส่ว นได้เสี ยสาธารณะไม่ ไ ด้
กําหนดให้บริ ษทั ต้องรวมผูไ้ ด้รับการลงทุนในงบการเงิน งบการเงินรวมสําหรับปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2563 จึงเป็ นงบการเงินรวมปี แรก
ของกลุม่ บริ ษทั
ค) การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกีย วข้ องกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 24 เรื! อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี!ยวกับบุค คลหรื อ กิ จการที! เกี! ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี! ยวกับ
ความสัมพันธ์ รายการและยอดคงค้าง รวมทัAงภาระผูกพันระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันในงบการเงิน ตามคํานิ ยาม
ของบุคคลหรื อกิจการที! เกี! ยวข้องกันที! กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5 ซึ! งเดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะไม่มีขอ้ กําหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ง) การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 2 เรื! อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ กลุม่ บริ ษทั รับรู้รายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จากการที!ผู ้
ถือหุน้ เดิมบางท่านให้สิทธิ ซAือหุน้ ส่ วนตัวของบริ ษทั และของบริ ษทั ในกลุ่มกิจการแก่กรรมการท่านหนึ!งในราคาเทียบเท่าราคาหุน้ ตามมูลค่าที!
ตราไว้ตามที! กล่ าวไว้ในหมายเหตุ 25 ซึ! งการจัดทํา งบการเงิ นภายใต้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บ กิ จการที! ไ ม่มี ส่ว นได้เ สี ย
สาธารณะไม่ได้กาํ หนดให้มีการรับรู ้รายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
จ) การนําเสนอข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินนีAได้รายงานส่ วนงานดําเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 8 เรื! อง ส่วนงานดําเนินงาน เป็ นครัAงแรก โดยนําเสนอ
มุมมองของผูบ้ ริ หารในการรายงานข้อมูลส่ วนงาน ทัAงนีAขอ้ มูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที!ได้รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างสมํ!าเสมอ เพื!อประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและเพื!อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ซึ! ง
เดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีขอ้ กําหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ฉ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื! องมือทางการเงินนีAให้ขอ้ กําหนดเกี!ยวกับนิยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีAสินทางการเงินตลอดจน
การรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี! ยง โดยผลกระทบจากการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื! องมือทางการเงิน มีดงั นีA
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินและหนีส1 ิ นทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะ
เป็ นไปตามแผนธุรกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินนัAน
ทัAงนีA TFRS 9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนีAที!จะถือจนครบกําหนด หลักทรัพย์เผื!อขาย หลักทรัพย์เพื!อค้า และเงินลงทุนทัว! ไปตามที!
กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนีA สินทางการเงินที!วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายจะรับรู ้ดอกเบีAยรับและดอกเบีAยจ่ายด้วยอัตราดอกเบีAย
ที!แท้จริ ง เดิมกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบีAยรับและดอกเบีAยจ่ายด้วยอัตราดอกเบีAยตามสัญญา
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนีAสินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนีAสินทางการเงินเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคา
ทุนตัดจําหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ทัAงนีA หนีAสินทางการเงินจะจัดประเภทเป็ นหนีA สินทางการเงินที!วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนได้ก็ต่อเมื!อกิจการถือไว้เพื!อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื!อเริ! มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว

-

การด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุของเครื! องมือทางการเงิน ในขณะที! เดิมกลุ่มบริ ษทั
ประมาณการค่าเผื!อหนีA สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนีA และการคาดการณ์เกี!ยวกับการชําระหนีA ในอนาคตของลูกค้า
TFRS 9 กําหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปลี!ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจนัAนมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที!
คาดว่าจะเกิดขึAนอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงนํAาหนัก ทัAงนีA การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที!วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและเงินลงทุนในตราสารหนีA ที!วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น ซึ!งไม่รวม
เงินลงทุนในตราสารทุน

-

อนุพนั ธ์
ตาม TFRS 9 อนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ทัAงหมดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินตามที!ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ 4 ซึ! ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บกิ จการที!ไ ม่ มีส่ว นได้เ สี ยสาธารณะไม่ได้กําหนดวิธีการวัดมู ลค่ าของอนุ พนั ธ์ ที!ถือไว้เ พื! อ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี! ยง
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ช) สัญญาเช่ า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บกิ จ การที! ไ ม่มี ส่ว นได้เสี ย สาธารณะ กลุ่มบริ ษ ทั ในฐานะผูเ้ ช่ ารั บรู ้ รายจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ณ วันที! 1 มกราคม 2563 (วันที!เปลี!ยนมาใช้ม าตรฐานการรายงานทาง
การเงินเป็ นครัAงแรก) กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาต่างๆ เป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนีAสินตามสัญญาเช่า ทัAงนีA หนีAสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าตามสัญญาเช่าส่ วนที!เหลือคิดลดด้วยอัตราดอกเบีAย
เงินกูย้ ืมส่ วนเพิ!มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที! 1 มกราคม 2563 และสิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยมูลค่าเท่ากับหนีAสินตามสัญญาเช่าสุทธิ กบั ค่า
เช่าจ่ายล่วงหน้าหรื อค่าเช่าค้างชําระที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที!เปลี!ยนมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครัAงแรก
นอกจากนีAกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีAเพื!อรับรู้รายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนีAสินตามสัญญาเช่า
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที!มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- ไม่รับรู ้ สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนีA สินตามสัญญาเช่ าสําหรั บสัญญาเช่า ที! อายุสัญญาเช่ าสิA นสุ ดภายใน 12 เดือน
- ไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนีAสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าซึ! งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ!า
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ! มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และ
- ใช้ขอ้ เท็จจริ งที!ทราบภายหลังในการกําหนดอายุสัญญาเช่า
ซ) การบัญชีภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที! 12 เรื! อง ภาษีเงินได้ ระบุให้กิจการต้องบันทึ กสิ นทรัพย์และหนีA สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิ น
สิ นทรัพย์แ ละหนีA สิ นภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงิ นได้ที! กิจการได้รั บคื นหรื อต้องจ่ ายในอนาคตตามลําดับ ซึ! งเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว! คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีAสินที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีAสินนัAน ซึ! ง
การจัดทํางบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะไม่ได้กาํ หนดให้มีการรับรู ้ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชี
ฌ) การบัญชีเกียวกับผลประโยชน์ พนักงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 19 เรื! อง ผลประโยชน์พนักงาน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนีA สินผลประโยชน์พนักงานโครงการผลประโยชน์ที!กาํ หนด
ไว้โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที!ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี ก่อนที!กลุ่มบริ ษทั จะถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนีAสินด้วยวิธีการประมาณการที!ดีที!สุด ณ วันที!รายงาน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบของรายการดังกล่ าวต่ องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี&
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรั บกิจการทีมีส่วนได้ เสียสาธารณะเป็ นครั& งแรก
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
มาตรฐานการรายงานทาง
ผลกระทบของการ
การเงินสําหรับกิจการที!
เปลี!ยนแปลง
มาตรฐานการรายงาน
ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
นโยบายบัญชี
ทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที! 1 มกราคม 2562
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส; ิ นไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีAสินไม่หมุนเวียน
ผลประโยชน์พนักงานเมื!อเกษียณอายุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม ณ วันที! 1 มกราคม 2562
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส; ิ นไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีAสินไม่หมุนเวียน
ผลประโยชน์พนักงานเมื!อเกษียณอายุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562

-

2,698

2,698

-

854

854

65,799

1,844

67,643

-

2,760

2,760

3,780

(2,747)

1,033

1,070

2,299
3,207

2,299
4,277

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ;นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
25,852
(2,747) **
23,105
รายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
2,299
2,299
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
5,187
(62)
5,125
** สุ ทธิ ผลกระทบจากการกลับรายการประมาณการหนีA สิ นไม่หมุ นเวีย นผลประโยชน์พนักงานเมื! อเกษีย ณอายุของกรรมการที! สละสิ ทธิ
จํานวนเงิน 3.2 ล้านบาท (งบการเงินรวมจํานวนเงิน 8.6 ล้านบาท)
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ทเี ริ มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชีเริมตั&งแต่ วันที 1 มกราคม 2563

ก่อนมาตรฐาน
มีผลบังคับใช้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ
ส่วนของลูกหนีA การค้าระยะยาวที!ครบ
กําหนดในหนึ!งปี - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีAการค้าระยะยาว - สุ ทธิ
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียนอื!น
ส่วนของลูกหนีA การค้าระยะยาวที!ครบ
กําหนดในหนึ!งปี - สุทธิ

หลังมาตรฐาน
มีผลบังคับใช้

69,968
-

(4,830)
4,830

65,138
4,830

418,254

(17,946)

400,308

-

9,392

9,392

115,623
-

8,554
(8,109)
8,109

8,554
107,514
8,109

ก่อนมาตรฐาน
มีผลบังคับใช้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
ผลกระทบของมาตรฐาน
การบัญชีที!เริ! มมีผลบังคับใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ผลกระทบของมาตรฐาน
การบัญชีที!เริ! มมีผลบังคับใช้

หลังมาตรฐาน
มีผลบังคับใช้

52,480
-

(946)
946

51,534
946

103,522

(693)

102,829

-

322

322
23

บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ก่อนมาตรฐาน
มีผลบังคับใช้
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีAการค้าระยะยาว - สุ ทธิ
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
4.

79,979
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ผลกระทบของมาตรฐาน
การบัญชีที!เริ! มมีผลบังคับใช้

371
(2,271)
2,271

หลังมาตรฐาน
มีผลบังคับใช้

371
77,708
2,271

สรุ ปนโยบายการบัญชีที!สําคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที!กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เก็บไว้ใช้เพื!อวัตถุประสงค์ทว!ั ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินฝากออมทรัพย์และเงิ นฝาก
กระแสรายวันซึ! งเป็ นเงินลงทุนที!มีสภาพคล่องสู งและพร้อมที!จะเปลี!ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที!แน่นอนและมีความเสี! ยงในการเปลี!ยนแปลง
มูลค่าน้อย
ลูกหนี;
ลูกหนีAแสดงในราคาตามราคาทุนตัดจําหน่ายสุ ทธิ จากค่าเผื!อผลขาดทุ นด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนสําหรับลูกหนีA การค้า ดังนัAน ทุกวันสิA นรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่ม บริ ษ ทั จึงไม่มี การติ ด ตามการเปลี!ย นแปลงของความเสี! ย งทางด้า นเครดิต แต่จะรับ รู ้ค่า เผื!อผลขาดทุน จากผลขาดทุน ด้าน
เครดิ ตที!คาดว่า จะเกิ ดขึA นตลอดอายุของลูกหนีA การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดี ตปรับปรุ งด้วย
ข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี!ยวกับลูกหนีA นA นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
ลูกหนีก; ารค้ าระยะยาว
ลูกหนีAการค้าระยะยาวแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายหักค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที! คาดว่าจะเกิ ดขึA น
ลูกหนีต; ามสัญญาเช่ าเงินทุน
ลูกหนีAตามสัญญาเช่าเงินทุนแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายหักค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื!อผลขาดทุนด้ านเครดิตที!คาดว่ าจะเกิดขึน; ของลูกหนีก; ารค้าระยะยาวและลูกหนีต; ามสั ญญาเช่ าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาและรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิ ดขึAน โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward - looking) ของ
ลูกหนีAการค้าระยะยาวและลูกหนีAตามสัญญาเช่าเงินทุนที!วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ! งวิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัAน
ขึAนอยู่กบั ว่ามีการเพิ!มขึA นของความเสี! ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์หรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการเปลี!ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของลูกหนีA
การค้าระยะยาวเป็ นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกําหนดวิธีการวัดค่าเผื!อการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบีAยที!แท้จริ งที!แตกต่างกันไป
ได้แก่
-

ระดับที! 1 หากความเสี! ยงด้านเครดิตของเครื! องมือทางการเงินไม่เพิ!มขึAนอย่างมี นยั สําคัญนับตัAงแต่การรับรู้รายการเมื!อเริ! มแรก ค่าเผื!อผล
ขาดทุนของเครื! องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า

-

ระดับที! 2 หากความเสี! ยงด้านเครดิ ตของเครื! องมือทางการเงินเพิ!มขึAนอย่างมีนัยสําคัญนับตัAงแต่การรับรู ้รายการเมื!อแรกเริ! ม ค่าเผื!อผล
ขาดทุนของเครื! องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ

-

ระดับที! 3 เมื!อสิ นทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื!อนไขเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที! มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต ค่าเผื!อผลขาดทุนของเครื! องมื อทาง
การเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ

กลุม่ บริ ษทั ประเมินความเสี! ยงด้านเครดิตของลูกหนีAการค้าระยะยาวดังกล่าว ณ ทุกสิA นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ!มขึAนอย่างมีนยั สําคัญ
นับตัAงแต่การรับรู ้รายการเมื!อแรกเริ! มหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบความเสี! ยงของการผิดสัญญาที!จะเกิดขึAน ณ วันที!รายงาน กับความเสี! ยงของการ
ผิดสัญญาที!จะเกิดขึAน ณ วันที!รับรู ้รายการเริ! มแรก
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
การตีราคาสินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาทุนเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที!จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ!ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที!ซAื อ ต้นทุนในการดัดแปลง และต้นทุนอื!นเพื!อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที!ปัจจุบนั ในกรณีของสิ นค้า
สําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําที!ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต
ตามปกติ
มูลค่าสุทธิ ที!จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที!จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที!จาํ เป็ นในการขาย
กลุม่ บริ ษทั ตัAงค่าเผื!อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสําหรับสิ นค้าที!เสื! อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดบันทึกในมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนสําหรับ
ปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในหุ ้นทุนของบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน (เงินลงทุนทัว! ไป) ซึ! งได้หยุดดําเนิ นกิจการหรื อไม่ได้ดาํ เนินพาณิ ชยกิ จหรื อบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมจึงไม่ได้จดั ประเภทเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น
กําไรหรื อขาดทุนจะบันทึ กบัญชีเมื!อมี การจําหน่ายหุน้ ทุนนัAนแล้ว ต้นทุนของเงินลงทุนที!จาํ หน่ายในระหว่างปี คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี!ย ถ่ว ง
นํAาหนัก
อสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุนและค่ าเสื! อมราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน ได้แก่ สินทรัพย์ซ! ึ งรวมถึงสิ นทรัพย์ที!ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานซึ! งเข้าเงื!อนไขเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื!อ
การลงทุน ซึ! งถือไว้เพื!อก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า เพื!อประโยชน์จากมูลค่าที!เพิ!มขึAน หรื อเพื!อทัAงสองประการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื! อมราคาสะสมและค่าเผื!อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื!อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนีA
ปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 20

ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื! อมราคา
ที!ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื!อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื! อมราคาสะสม และค่าเผื!อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) เมื!อสิ นทรัพย์ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื! อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี กําไร
หรื อขาดทุนจากการขายหรื อตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนีA
ปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื! องตกแต่ง ติดตัAงและอุปกรณ์สํานักงาน
เครื! องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

5 - 20
5
5 - 10
5

วิธีการคิดค่าเสื! อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที!สุดทุกสิAนรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
สินทรัพย์ สิทธิการใช้ และค่ าเสื! อมราคา
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รั บรู ้ ณ วันที!สัญญาเช่ าเริ! มมี ผ ล โดยแสดงมู ลค่าตามราคาทุ นหลังหักค่าเสื! อมราคาสะสมและค่าเผื!อผลขาดทุ น จาก
การด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนีAสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงินของหนีA สิน
ตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ! มแรก ต้นทุนทางตรงที!เกิดขึAน และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที!จ่ายชําระ ณ วันที!สัญญาเช่าเริ! มมี ผ ล
หรื อก่อนวันที!สัญญาเริ! มมีผลหักสิ! งจูงใจตามสัญญาเช่าที!ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที! จะเกิดขึAนสําหรับผูเ้ ช่าในการรืA อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถาน
ที!ตA งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพตามที!กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื!อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื! อมราคาของสิ นทรัพย์สิ ทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุข องสัญญาเช่าคงเหลือ หรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัAนกว่าโดยประมาณดังต่อไปนีA
ปี
ยานพาหนะ

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าตัดจําหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที!กลุ่มบริ ษทั ได้มาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื!อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํ นวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็ นเวลา 5 - 10 ปี
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื!อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี!ยนแปลงสภาพแวดล้อมที!มีขอ้ บ่งชีAว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคื น
(ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์นA นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า) ตํ!ากว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยที!การ
สอบทานจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที!ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที!ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์นA นั ให้เท่ากับมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อปรับลดส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที!สินทรัพย์เหล่านัAนเคยมีการตีราคาเพิ!มขึAนมาก่อน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ! ง
ได้บนั ทึกไว้ในปี ก่อน ๆ เมื!อมีขอ้ บ่งชีAว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที!ลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชี
รายได้อื!น หรื อนําไปเพิ!มส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี ทัAงนีA จํานวนเงินที!เกิดจากการกลับรายการนีAจะต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ จากค่าเสื!อมราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที!เกี!ยวข้อง)
หนีส; ิ นที!มีภาระดอกเบีย;
หนีAสินที!มีภาระดอกเบีAยบันทึ กเริ! มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการและจัดประเภทเป็ นหนีAสินทางการเงินที!วดั มูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบีAยที!แท้จริ ง ทัAงนีA ผลกําไรและขาดทุนที!เกิดขึAนจากการตัดรายการหนีAสินทางการเงินและการตัดจําหน่าย
ตามวิธี ดอกเบีA ยที! แท้จริ งจะรั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยการคํานวณมู ลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึ งถึ งส่ วนลดหรื อส่ วนเกิ นมู ลค่ า รวมถึ ง
ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที!ถือเป็ นส่ วนหนึ! งของอัตราดอกเบีAยที!แท้จริ งนัAนด้วย ทัAงนีA ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีAยที!แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ! ง
ของต้นทุนทางการเงินในกําไรหรื อขาดทุน
ประมาณการหนีส; ิน
กลุม่ บริ ษทั บันทึกประมาณการหนีAสินตามภาระหนีAสินตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที!จะก่อให้เกิดภาระหนีAสินจากเหตุการณ์ที!เกิดขึA นใน
อดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที!จะต้องจ่ายชําระหนีAตามภาระหนีAสินดังกล่าวและสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื!อถือ กลุ่ม
บริ ษทั จะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนีAสิน ณ วันที!ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุ งมูลค่าของประมาณการหนีAสินตามประมาณ
การที!เหมาะสมที!สุดในปัจจุบนั ในกรณีที!มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเปลี!ยนแปลงของเวลา จํานวนเงินประมาณการ
หนีAสินที!คาดว่าจะต้องจ่ายเพื!อชําระหนีAสินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบนั
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ประมาณการหนีส; ินผลประโยชน์ พนักงานเมื!อเกษียณอายุ
ประมาณการหนีAสินผลประโยชน์พนักงานเมื!อเกษียณอายุคาํ นวณจากการประมาณจํานวนผลประโยชน์ที!พนักงานควรได้รับเป็ นการตอบ
แทนสําหรับบริ การที!พนักงานให้ในงวดปัจจุบนั และในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที!ประมาณการไว้โดยผูเ้ ชี!ยวชาญอิสระ วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที!ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ!มขึAน และวัดมูลค่าแต่ละหน่ วย
แยกจากกันเพื!อรวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดี ตและกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู้การชําระผลประโยชน์ของโครงการเมื!อมีการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์เกิดขึAน กําไรหรื อ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น หนีA สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัด
ค่าโดยวิธีคิด ส่ วนลดมู ลค่ าปั จจุ บนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ ว นลดซึ! งใกล้เคีย งกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล
การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ที!กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สิ นทรัพย์ และหนีAสิน เพื!อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่าของสิ นทรั พย์ หนีA สิน ตลอดจนหนีA สินที!อาจเกิด ขึA น
ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการเมื!อเกิดขึAนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากที!ได้ประมาณการไว้
การประมาณการและข้อสมมติ ฐานที!เกี!ยวข้องในการจัดทํางบการเงิ นนีAได้มีการสอบทานอย่างสมํ!าเสมอ การเปลี!ยนแปลงการประมาณการ
ทางบัญชี จะรับ รู ้ในงวดบัญชี ที!มีก ารเปลี!ยนแปลงก็ต่อเมื!อผลกระทบของการเปลี!ย นแปลงมี ผลต่ องวดบัญชีนA นั หรื อจะรับรู ้ในงวดบัญชี ที!มี
การเปลี!ยนแปลงหรื อในงวดอนาคตถ้าผลของการเปลี!ยนแปลงมีผลต่อทัAงงวดปัจจุบนั และอนาคต
การใช้ วิจารณญาณ
ข้อ มู ล เกี! ย วกับ การใช้วิจ ารณญาณในการเลื อ กนโยบายการบัญ ชี ซ! ึ งมี ผ ลกระทบที! มี นัย สํา คัญ ที! สุ ด ต่ อจํา นวนเงิ น ที! รั บ รู ้ ในงบการเงิ น
ประกอบด้วย
- การจัดทํางบการเงินรวม : กลุม่ บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto Control) เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน
- สัญญาเช่า
ข้อสมมติฐานและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี!ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที!สําคัญซึ!งมีความเสี! ยงอย่างมีนยั สําคัญที!เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที!รับรู ้
ในงบการเงิน ซึ! งประกอบด้วย
- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
- การรวมธุรกิจ
- ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
- การวัดมูลค่าของประมาณการหนีAสินผลประโยชน์ของพนักงานเมื!อเกษียณอายุ
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-

ประมาณการหนีAสิน และหนีAสินที!อาจเกิดขึAน
การตีมูลค่าของเครื! องมือทางการเงิน
การพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

การรับรู้รายได้
ในการพิจารณาว่าจะรับรู้รายได้หรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนินการ 5 ขัAนตอน ดังนีA
1) การระบุสัญญาที!ทาํ กับลูกค้า
2) การระบุภาระที!ตอ้ งปฏิบตั ิ
3) การกําหนดราคาของรายการ
4) การปันส่วนของราคาของรายการให้กบั ภาระที!ตอ้ งปฏิบตั ิ
5) การรับรู้รายได้เมื!อบริ ษทั ปฏิบตั ิตามภาระที!ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิAน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ! งหรื อตลอดช่ว งเวลาหนึ! ง เมื!อกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามภาระที!ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิA น โดยการส่ งมอบ
สิ นค้าหรื อบริ การที!สัญญาว่าจะให้ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้เมื!อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงิ นที! สะท้อนถึงสิ! งตอบแทนที!กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ
ได้รับซึ! งไม่รวมจํานวนเงินที!เก็บแทนบุคคลที!สาม ภาษีที!เกี!ยวข้องและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื!อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ! งโดยทัว! ไปเกิดขึA นเมื!อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สําหรับสัญญาที! ให้
สิ ทธิ ลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนที!มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญ
ของรายได้ที!รับ รู้สะสม ดังนัAน รายได้ที!รั บรู ้ จะปรั บปรุ งด้วยประมาณการรั บคื น สิ นค้าซึ! งประมาณการจากข้อมูลในอดี ต รายได้จากการ
ให้บริ การรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ!งเมื!อได้ให้บริ การ
ดอกเบีย1 รั บ
ดอกเบีAยรับ รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที!แท้จริ งของสิ นทรัพย์
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในวันที!กลุม่ บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
รายได้ อืน
รายได้อื!นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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ค่าซ่ อมแซมและบํารุงรั กษา
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษา บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื!อเกิดรายจ่ายนัAน ส่วนรายจ่ายที!มีลกั ษณะเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนได้บนั ทึกรวมไว้ใน
บัญชีอาคารและอุปกรณ์ที!เกี!ยวข้อง
การจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซAื อหุน้ ณ วันที!ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชําระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับการเพิ!มขึAนในส่ วนของผู ้
ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที!พนักงานหรื อกรรมการสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื! อนไข จํานวนที!รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื!อให้
สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซAื อหุ ้นที!แท้จริ งซึ! งเข้าเงื!อนไขการให้บริ การที!เกี!ยวข้องและเงื!อนไขการได้รับสิ ทธิ ที!ไม่ใช่เงื!อนไขเรื! องตลาดทุน ซึ!งเป็ น
จํานวนที!เดิมเคยรับรู้ตามจํานวนสิ ทธิ ซAื อหุน้ ที!เข้าเงื!อนไขการให้บริ การที!เกี!ยวข้องและเงื!อนไขการได้รับสิ ทธิ ที!ไม่ใช่เงื!อนไขเรื! องตลาดทุน ณ
วันที!ได้รับสิ ทธิ สําหรับเงื!อนไขการได้รับสิ ทธิ ที!ไม่ใช่เงื!อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซAื อหุน้ ณ วันที!ให้สิทธิ จะถูกวัด
ค่าเพือ! ให้สะท้อนถึงเงื!อนไขนัAนและไม่มีการปรับปรุ งสําหรับผลต่างระหว่างจํานวนที!คาดไว้กบั ผลที!เกิดขึAนจริ ง
มูลค่ายุติธรรมของจํานวนที!จ่ายให้แก่พนักงานหรื อกรรมการจากราคาหุ ้นที!เพิ!มขึAนที! ชาํ ระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับการ
เพิม! ขึAนในส่ วนของหนีAสินตลอดระยะเวลาที!พนักงานหรื อกรรมการมีสิทธิ ได้รับชําระอย่างไม่มีเงื!อนไข หนีAสินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุก ๆ วันที!ใน
รายงานและวันที!จ่ายชําระ การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนีAสินรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่ า
ณ วันเริ! มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ า หรื อ
ประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัAนเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที!ระบุได้สําหรับช่ว งเวลาหนึ! งเพื!อการแลกเปลี! ย นกับ
สิ! งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที! บอกเลิกไม่ได้ที!ระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาที!เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที!มีผลอยู่ ณ
วันที!นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัAงแรก (ณ วันที! 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที!จะใช้สิทธิ เลือกนัAนและระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที!จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนัAน
สัญญาเช่ารับรู ้สินทรัพย์ (สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้) และหนีA สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที!มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนัAนมีมูลค่าตํ!า
กลุม่ บริ ษทั (ในฐานะผูเ้ ช่า) เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสัAน (สัญญาเช่าที!มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า
นับจากวันที!สัญญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิ การเลือกซืA อ) และสัญญาเช่าซึ! งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ!า จํานวนเงินที!จ่ายชําระตามสัญญาเช่าระยะ
สัAนและสัญญาเช่าซืA อสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ!าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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หนีส1 ิ นตามสัญญาเช่ า
หนีAสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที!ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที!สญ
ั ญาเช่าเริ! มมีผล การจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระคงที! (รวมถึงการจ่ายชําระคงที!โดยเนืA อหา) หักลูกหนีA ส!ิ งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และ
จํานวนเงินที!คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนีA การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิ ทธิ
การเลือกซืA อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที!กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกนัAน และการจ่ายชําระค่าปรับเพื!อการยกเลิกสัญญาเช่ าหาก
ข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คํานวณมู ลค่าปั จจุ บนั ของการจ่ ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบีA ย การกู้ยืมส่ วนเพิ!ม ณ วันที!สัญญาเช่ ามี ผล หากอัตรา
ดอกเบีAยตามนัยของหนีAสินสัญญาเช่านัAนไม่สามารถกําหนดได้ ทัAงนีAอตั ราดอกเบีAยการกูย้ ืมส่ วนเพิ!มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี! ยงที!เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัAน หลังจากวันที!สัญญาเช่าเริ! มมีผล กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าของหนีA สิน
ตามสัญญาเช่า เพิ!มขึA นเพื!อ สะท้อ นดอกเบีAย จากหนีA สิ นตามสัญ ญาเช่ า และลดลงเพื! อสะท้อนการจ่า ยชําระตามสัญญาเช่ าที! จ่ายชํา ระแล้ว
นอกจากนีA กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าหนีA สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื!อมีการเปลี!ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จํานวนเงินที!ตอ้ งจ่ายชําระ หรื อการประเมิ น
สิ ทธิ การเลือกในการซืAอสิ นทรัพย์อา้ งอิง
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบีAยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที!ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึAน ยกเว้นในกรณี ที!มีการบันทึ ก
เป็ นต้นทุนส่ วนหนึ! งของสิ นทรั พย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ น ทรั พย์ดงั กล่าวก่อนที! จะ
นํามาใช้เองหรื อเพื!อขาย ดอกเบีAยซึ! งเป็ นส่ วนหนึ!งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีAย
ที!แท้จริ ง
รายการบัญชีทเี! ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที!เป็ นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี!ยน ณ วันที!เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนีA สินที!เป็ น
ตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ! งคงอยู่ ณ วันที!ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี!ยน ณ วันนัAน กําไรหรื อ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวนจากผลกําไรสําหรับปี โดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว! คราวระหว่างราคาตามบัญชี กบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีAสินในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรั พย์
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนีA สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีด ้วยอัตราภาษี ที!คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที! บริ ษทั จะได้รับประโยชน์ จ าก
สิ นทรัพย์หรื อจะต้องจ่ายชําระหนีAสิน การวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีAสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สะท้อนให้เห็ น
ถึงผลทางภาษีที!จะเกิดขึAนตามลักษณะที! บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และจ่ายชําระราคาตามบัญชีข อง
หนีAสิน ณ วันที!ในงบแสดงฐานะการเงิน
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กลุม่ บริ ษทั รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื!อมีความเป็ นไปได้ว่ากําไรทางภาษีมีเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัด บัญชี ณ วันที!ในงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที!ไม่ได้รับรู้ใหม่ กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที!ไม่ได้รับรู ้ในอดีตเท่ากับจํานวนที! พบว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที!กลุ่มบริ ษ ทั จะ
ได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นA นั กลุ่มบริ ษทั ลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ลงด้วย
จํานวนที!กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็ นไม่ถึงระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปที!กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียง
พอที!จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทA งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนีA สิ น ภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เ มื! อกลุ่มบริ ษ ทั มี สิ ทธิ ตามกฎหมายที! จะนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีAสินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้นA ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ ว ยภาษีต่า งกัน สําหรั บหน่ วยภาษีต่างกันนัAนกลุ่มบริ ษทั มี ความตัAงใจจะจ่ ายชํา ระหนีA สิ น และ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตัAงใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีAสินในเวลาเดียวกัน
กําไรต่อหุ้นขั;นพืน; ฐานส่ วนทีเ! ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขัAนพืAนฐานส่วนที!เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่คาํ นวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที!เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้น
ถัวเฉลี!ยถ่วงนํAาหนักที!ออกในระหว่างปี
รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที!รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที!บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดง
ถึงรายการที!เกิดขึAนจากส่วนงานดําเนินงานนัAนโดยตรงรวมถึงรายการที!ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
เครื! องมือทางการเงิน
ตัAงแต่วนั ที! 1 มกราคม 2563 กลุม่ บริ ษทั รับรู ้รายการเมื!อเริ! มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการ
เฉพาะในกรณี ที!เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที!ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีAการค้าที!ไม่มี
องค์ประกอบเกี! ย วกับ การจัด หาเงิ นที! มีนัย สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับ รู้สิน ทรั พย์ทางการเงินดังกล่าวด้ว ยราคาของรายการตามที! กล่าวไว้ใน
นโยบายการบัญชีเรื! องการรับรู้รายได้
•

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั จัด ประเภทสิ นทรั พย์ทางการเงิน ณ วันที!รับรู ้รายการเริ! มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที! วดั มูลค่ าในภายหลังด้วยราคาทุน ตัด
จําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที!วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที!วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้ว ยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิ จของกิ จการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิ น และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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สิ นทรั พย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื!อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนัAนเพื!อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และเงื!อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที!เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีAยจากยอดคงเหลื อ
ของเงินต้นในวันที!ระบุไว้เท่านัAน
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบีAยที!แท้จริ งและต้องมีการประเมิ นการด้อยค่า ทัAงนีA ผลกําไรและขาดทุนที!
เกิดขึAนจากการตัดรายการ การเปลี!ยนแปลงหรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ทางการเงินทีมีการกําหนดให้ วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน (ตราสารทุน)
ณ วันที!รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ!งไม่ได้ถือไว้เพื!อค้าเป็ นตราสารทุนที!กาํ หนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น โดยไม่สามารถเปลี!ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทัAงนีA การจัดประเภทรายการจะ
พิจารณาเป็ นรายตราสาร ผลกําไรและขาดทุนที!รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนีAจะไม่สามารถโอนไปรับรู ้ในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อื!นในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในกรณี ที!เป็ นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุม่ บริ ษทั จะรับรู้รายการนัAนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น
นอกจากนีA เงินลงทุนในตราสารทุนที!กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่า นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นไม่ มีข อ้ กําหนดให้ประเมิ น การ
ด้อยค่า
สิ นทรั พย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที!วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การ
เปลี!ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทัAงนีA สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวหมายรวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที!ถือไว้เพื!อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ! งกลุม่ บริ ษทั
ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที!มีกระแสเงินสดที!ไม่ได้รับชําระ
เพียงเงินต้นและดอกเบีAย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็ นรายได้อื!นในกําไรหรื อขาดทุน
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•

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี&สินทางการเงิน

ยกเว้นหนีAสินตราสารอนุพนั ธ์ กลุม่ บริ ษทั รับรู ้รายการเมื!อเริ! มแรกสําหรับหนีA สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และ
จัดประเภทหนีAสินทางการเงินเป็ นหนีAสินทางการเงินที!วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบีAยที!แท้จริ ง ทัAงนีA ผลกําไร
และขาดทุนที!เกิดขึAนจากการตัดรายการหนีAสินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีAยที!แท้จริ งจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยการ
คํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที!ถือเป็ นส่วนหนึ!งของอัตราดอกเบีAยที!
แท้จริ งนัAนด้วย ทัAงนีA ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีAยที!แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ!งของต้นทุนทางการเงินในกําไรหรื อขาดทุน
•

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื!อสิ ทธิ ที!จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์นA นั ได้สิAนสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที!
จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์นA นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี! ยงและผลตอบแทนเกื อบทัAงหมดของสิ นทรัพย์นA นั หรื อมีการโอนการ
ควบคุมในสินทรัพย์นA นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ! ึ งความเสี! ยงและผลตอบแทนเกือบทัAงหมดของสิ นทรัพย์นA นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนีA สินทางการเงินก็ต่อเมื!อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนีA สินนัAนแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนัAน หรื อมีการ
สิA นสุ ดลงของภาระผูกพัน นัAน ในกรณี ที!มี การเปลี! ย นหนีA สิน ทางการเงิ นที! มีอยู่ให้เป็ นหนีA สินใหม่ จากผูใ้ ห้กู้รายเดี ย วกันซึ! งมี ขอ้ กํา หนดที!
แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนีAสินที! มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนีAสินเดิมและรับรู ้หนีA สิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในกําไรหรื อขาดทุน
•

การด้อยค่าของสินทรั พย์ทางการเงิน

กลุม่ บริ ษทั รับรู้ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที!วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย (รวมถึง เงินสด
และรายการเที ย บเท่าเงินสด ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียนอื! น รวมถึงเงินให้กยู้ ืม แก่ กิจการอื!นและกิจการที! เกี!ย วข้องกัน) และลูกหนีA
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที!คาดว่ าจะเกิดขึน;
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงนํAาหนัก ผลขาดทุนด้านเครดิตคํานวณ
โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที!คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที!กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงิน
สดที!กลุม่ บริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนคิดลดด้วยอัตราดอกเบีAยที!แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนัAนคํานวณดังต่อไปนีA
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที!ค าดว่าจะเกิดขึAนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที!คาดว่าจะเกิดขึA นจากการผิด
เงื!อนไขตามสัญญาที!คาดว่าจะเกิดขึAนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังวันสิA นรอบระยะเวลาที!รายงาน หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที!ค าดว่าจะเกิดขึA นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที!ค าดว่าจะเกิดขึA นจากการผิด
เงื!อนไขตามสัญญาที!คาดว่าจะเกิดขึAนในช่วงระยะเวลาทัAงหมดที!เหลืออยู่ของสัญญา
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กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนสําหรับลูกหนีA การค้า ดังนัAน ทุกวันสิA นรอบระยะเวลา
รายงาน กลุม่ บริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี!ยนแปลงของความเสี! ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิ ดขึA น
ตลอดอายุของลูกหนีA การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไ ปใน
อนาคตเกี!ยวกับลูกหนีAนA นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
ค่าเผือ! ผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื!น กลุ่มบริ ษทั รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึAนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที!มีการเพิ!มขึAนอย่างมีนยั สําคัญของความเสี! ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้
รายการเมื!อเริ! มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที!มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ!งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื!อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที!
คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุของสัญญา
ในกรณี ที!ความเสี! ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ!มขึA นอย่างมีนยั สําคัญนับตัAงแต่การรับรู ้รายการเริ! มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิ ดขึA นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที!อาจจะเกิ ดขึA นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที!หากความเสี! ยงด้านเครดิ ตของ
สิ นทรัพย์เพิ!มขึAนอย่างมี นยั สําคัญนับตัAงแต่การรับรู ้ร ายการเริ! ม แรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจํานวนเงิ นที!เท่ากับผลขาดทุ น ด้า น
เครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุที!เหลืออยูข่ องเครื! องมือทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!ค าดว่าจะเกิดขึAนมี การประเมิ นใหม่ ณ สิAนรอบระยะเวลาที!รายงาน เพื!อสะท้อนการเปลี!ยนแปลงของความเสี! ย งด้าน
เครดิตของเครื! องมือทางการเงินนับจากวันที!รับรู ้รายการเมื!อเริ! มแรก การเพิม! ขึAนของค่าเผื!อผลขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไร
หรื อขาดทุน ค่าเผื!อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีขAนั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื!อกลุม่ บริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
•

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีA สินทางการเงิ นจะนํามาหักกลบกันและแสดงด้ว ยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ต่อเมื!อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ
บังคับใช้ไ ด้ต ามกฎหมายอยู่แล้ว ในการหักกลบจํานวนเงิ นที!รับรู ้ และกลุ่มบริ ษทั มี ค วามตัAงใจที! จะชําระด้ว ยยอดสุ ทธิ หรื อตัAงใจที! จะรั บ
สิ นทรัพย์และชําระหนีAสินพร้อมกัน
•

อนุพนั ธ์

อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิA นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะ
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
การวัดมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีAสิน ซึ! งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้องกําหนดให้ต ้อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที!ไม่มีตลาดที!มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซืA อขายในตลาดที!มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั
จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีAสินแทน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นีA
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซืA อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีAสินอย่างเดียวกันในตลาดที!มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื!นที!สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรื อหนีAสิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที!ไม่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีAสิน เช่น ใช้ราคาและข้อมูลที!เกี!ยวข้องอื!นซึ! งเป็ นข้อมูลจากรายการในตลาด
สํา หรับสิ นทรั พย์ หนีA สิน หรื อกลุ่มของสิ นทรั พย์และหนีA สิ นอย่างเดี ย วกันหรื อเปรี ย บเทีย บกัน ได้ (มี ความคล้ายคลึ งกัน) ของ
สินทรัพย์หรื อหนีAสิน หรื อกลุ่มของสิ นทรัพย์หรื อหนีAสิน หรื อข้อมูลเกี!ยวกับกระแสเงินในอนาคตที!กิจการประมาณขึAน
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ! กีย! วข้องกัน

เพือ! วัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันกับกลุม่ บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุม
หรื อควบคุมร่ วมกันทัAงทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร
หรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนัAน
การเกี!ยวข้องกันนีAอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์กบั กิจการที!เกี!ยวข้องกัน มีดงั นีA

ชื!อกิจการ
บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
Nutrition Improvement (Myanmar) Co., Ltd.*
บริ ษทั อินเตอร์คอนส์ ธรี พี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด
บริ ษทั ทรานสปอร์ตติAง แอนด์ รี สต็อคกิAง ยูนิต จํากัด
บริ ษทั เรคโค เพ็ท จํากัด (เดิมชื!อ บริ ษทั ลิตเติAล
สไปเดอร์ แอนด์ เฟรนด์ส จํากัด)**
Bioscience Animal Health (M) SDN BHD
Green Field International Co., Ltd.

ประเทศทีจ! ัดตั;ง/
สัญชาติ

ประเภทของธุรกิจ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
ไทย
ไทย

ลงทุน
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

ไทย
ไทย

ให้บริ การ
ขนส่ ง

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

ไทย
มาเลเซีย

ซืAอมาขายไป
ซืAอมาขายไป

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

ซืAอมาขายไป

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
* บริ ษทั นีAได้ถูกขายให้กบั บุคคลที!ไม่เกี!ยวข้องกันแห่งหนึ!ง เมื!อวันที! 10 มีนาคม 2564 ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
** ไม่เป็ นกิจการที!เกี!ยวข้องกันเนื!องจากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ในกลุ่มได้ทาํ การขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป เมื!อวันที! 30 กรกฎาคม 2564
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนีA
รายการ
ขายสิ นค้า
ซืAอวัตถุดิบ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ดอกเบีAย
ดอกเบีAยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

นโยบายการกําหนดราคา
ตามราคาทุนบวกกําไร
ตามราคาทุนบวกกําไร
ตามราคาทุนบวกกําไร
ต้นทุนของแหล่งที!มาของเงินทุนบวกค่าใช้จ่ายในการบริ หารเงินทุน
ต้นทุนของแหล่งที!มาของเงินทุนบวกค่าใช้จ่ายในการบริ หารเงินทุน
ตามที!ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและผูถ้ ือหุน้

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลื อกับบุคคลหรื อกิ จการที! เกี!ย วข้องกันได้แสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินซึ! งมีรายละเอียดดังนีA
พันบาท
ความสัมพันธ์
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอื!น
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
Nutrition Improvement (Myanmar) Co., Ltd.
บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด
Bioscience Animal Health (M) SDN BHD
รวมลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียนอื!น

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

3,558
-

1,578
1,987

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

-

18,243
19

315
7

882
3,171
220
19

1,797
20,059

2
3,882

7,857

-

-

-

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่ าย (รวมอยู่ในสิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื!น)
บุคคลที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

7
2
9

450
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
พันบาท
ความสัมพันธ์
ดอกเบีย; ค้ างรั บ
(รวมอยู่ในสิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื!น)
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
รวมดอกเบีAยค้างรับ
เจ้ าหนีก; ารค้าและเจ้ าหนี;หมุนเวียนอื!น
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์คอนส์ ธรี พี จํากัด
บุคคลที!เกี!ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAหมุนเวียนอื!น
ดอกเบีย; ค้ างจ่ าย (รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายค้างจ่ าย)
บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บุคคลที!เกี!ยวข้องกัน

400
400

300
300

1,426
18
411
60
133
2,048

บริ ษทั ใหญ่

-

5

5
80
85

44
44

-

5

รายการบัญชีที!เป็ นสาระสําคัญที!มีกบั กิจการที!เกี!ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA
พันบาท
ความสัมพันธ์
ขายสุ ทธิ
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

31,666
1,643

340
2,488

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

-

5

1,063
1,111
25
-

1,297
143
5

39

บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
พันบาท
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด
บริ ษทั เรคโค เพ็ท จํากัด
บริ ษทั ด็อกเตอร์นก ดิสทริ บิวชัน! จํากัด
Nutrition Improvement (Myanmar) Co., Ltd.
Bioscience Animal Health (Vietnam) Co., Ltd.
Bioscience Animal Health (M) SDN BHD
Green Field International Co., Ltd.
บุคคลที!เกี!ยวข้องกัน

รายได้ ค่าขนส่ ง
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์คอนส์ ธรี พี จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

29
829
40
220
33
1,151

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

2,290
1,740

1,728
1,800

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

2,066
2,141
338
8,575

972
3,024
240
7,764

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

567
209

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

41

82

2,735
41

228
2,261
82
82

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

20
2
63

-

20
2
2,798

-

รวม
รายได้จากการให้เช่ า
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

30,959
1,797
1,205
33,966

3
85

35,508

4,273

3
3,432
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
พันบาท
ความสัมพันธ์
รายได้อื!น
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด
บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด
Nutrition Improvement (Myanmar) Co., Ltd.
รวม
ดอกเบีย; รับ
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
รวม
ซื;อ
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์
แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

240
120

-

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

26

-

120
192
48
26

30
15
-

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม

14
21
3
64

-

14
21
3
784

50

บริ ษทั ย่อย

-

-

350

5

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

74
56
480

422
427

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

8,385
839

-

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

3,239
7

878
113

-

21
21

12,470

21
1,012

บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

5
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
พันบาท
ความสัมพันธ์
ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด
บริ ษทั เรคโค เพ็ท จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์คอนส์ ธรี พี จํากัด
รวม
ดอกเบีย; จ่ าย
บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน

22
22

300
300

16
1,474
1,490

393
393

บริ ษทั ใหญ่

193

23

193

5

บริ ษทั ย่อย

193

23

57
250

5
10

ค่าตอบแทนที!เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หารสําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA
พันบาท
งบการเงินรวม
ปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีAยงชีพ
ส่วนของบริ ษทั
อื!น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

25,479
2,123

22,976
1,921

9,790
816

8,879
747

3,792
2,749
34,143

3,428
3,291
31,616

1,458
1,179
13,243

1,318
1,242
12,186
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
6.

ลูกหนี;การค้ าและลูกหนี;หมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั อื!น
รวม
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
สุทธิ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAน
(กลับรายการ) ในระหว่างปี
หนีAสูญในระหว่างปี

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

9
398,570
398,579

20,059
393,223
413,282

3,882
56,199
60,081

7,857
96,542
104,399

(11,315)
387,264

(12,974)
400,308

(786)
59,295

(1,570)
102,829

(1,659)

3,839

(784)

(336)

2,004

4,469

757

-

การวิเคราะห์อายุลูกหนีAการค้า ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนีA
พันบาท
งบการเงินรวม

• อยูใ่ นกําหนดระยะเวลาการชําระหนีA
• ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระหนีA
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึAนไป
รวม
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
สุทธิ

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

265,149

281,578

44,154

67,047

109,658
9,084
13,141
1,547
398,579

112,395
8,079
2,189
9,041
413,282

10,930
3,018
1,960
19
60,081

34,591
1,554
105
1,102
104,399

(11,315)
387,264

(12,974)
400,308

(786)
59,295

(1,570)
102,829
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
7.

สินค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

วัตถุดิบ
สิ นค้าซืA อมาเพื!อขาย
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

7,433
198,904
27,407
233,744
(7,271)
226,473

184,948
4,000
188,948
(12,542)
176,406

7,433
71,307
4,933
83,673
(1,955)
81,718

73,519
73,519
(860)
72,659

(5,271)

11,212

1,095

658

มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที!ปรับลดลงและรับรู ้
เป็ นส่ วนหนึ!งของต้นทุนขายในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
8.

899

-

1

-

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที!มขี ้อจํากัดในการใช้

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที!มีขอ้ จํากัดในการใช้ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.55 ต่อปี (บริ ษทั : มีอตั ราดอกเบีAยร้อย
ละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.55 ต่อปี ) และมีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (บริ ษทั : มีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี )
วางไว้เป็ นหลักทรัพย์คA าํ ประกันวงเงินสิ นเชื!อแก่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลําดับ ตามที!
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 22

44

บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
9.

ลูกหนี;การค้ าระยะยาว - สุ ทธิ

ลูกหนีAการค้าระยะยาว ได้แก่ ลูกหนีAการค้าที!ปรับโครงสร้างหนีAที!ตกลงระยะเวลาจ่ายชําระใหม่นานกว่า 1 ปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนีAการค้าระยะยาวมีระยะเวลาครบกําหนดดังต่อไปนีA

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนีAการค้าระยะยาว
หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึAน
สุทธิ

หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึAน
สุทธิ

รวม

26,236
(100)
26,136

5,187
(16)
5,171

288
(5)
283

290
(2)
288

32,001
(123)
31,878

(5,847)
20,289

(186)
4,985

(47)
236

(9)
279

(6,089)
25,789

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนีAการค้าระยะยาว
หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

2564
งบการเงินรวม (พันบาท)
ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี
ชําระเกิน 2 ปี
ชําระเกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 4 ปี

2563
งบการเงินรวม (พันบาท)
ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี
ชําระเกิน 2 ปี
ชําระเกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 4 ปี

รวม

13,480
(64)
13,416

8,392
(17)
8,375

300
(3)
297

470
(1)
469

22,642
(85)
22,557

(4,024)
9,392

(505)
7,870

(68)
229

(14)
455

(4,611)
17,946
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนีAการค้าระยะยาว
หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึAน
สุทธิ

หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึAน
สุทธิ

รวม

180
(2)
178

156
156

-

-

336
(2)
334

(101)
77

(14)
142

-

-

(115)
219

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนีAการค้าระยะยาว
หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี
ชําระเกิน 2 ปี
ชําระเกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 4 ปี

2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี
ชําระเกิน 2 ปี
ชําระเกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 4 ปี

รวม

1,507
(3)
1,504

400
(1)
399

-

-

1,907
(4)
1,903

(1,182)
322

(28)
371

-

-

(1,210)
693
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของลูกหนีA การค้าระยะยาวและค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนจําแนกตามการ
จัดชัAนได้ดงั นีA

การจัดชัAน
ชัAนที! 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า
ชัAนที! 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ไม่ดอ้ ยค่า
ชัAนที! 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ด้อยค่า
รวม

การจัดชัAน
ชัAนที! 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า
ชัAนที! 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ไม่ดอ้ ยค่า
ชัAนที! 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ด้อยค่า
รวม

2564 (พันบาท)
งบการเงินรวม
ค่าเผือ! ผลขาดทุน
ลูกหนีAการค้า
ด้านเครดิตที!คาดว่า
ระยะยาว
จะเกิดขึAน
31,544
334
31,878

5,974
115
6,089

2563 (พันบาท)
งบการเงินรวม
ค่าเผือ! ผลขาดทุน
ลูกหนีAการค้า
ด้านเครดิตที!คาดว่า
ระยะยาว
จะเกิดขึAน
21,193
1,364
22,557

3,478
1,133
4,611
(พันบาท)
งบการเงินรวม

2564
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนในระหว่างปี

1,478

2563
4,611
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

การจัดชัAน
ชัAนที! 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า
ชัAนที! 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ไม่ดอ้ ยค่า
ชัAนที! 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ด้อยค่า
รวม

การจัดชัAน
ชัAนที! 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า
ชัAนที! 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ไม่ดอ้ ยค่า
ชัAนที! 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ด้อยค่า
รวม

2564 (พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ! ผลขาดทุน
ลูกหนีAการค้า
ด้านเครดิตที!คาดว่า
ระยะยาว
จะเกิดขึAน
-

334
334

115
115

2563 (พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ! ผลขาดทุน
ลูกหนีAการค้า
ด้านเครดิตที!คาดว่า
ระยะยาว
จะเกิดขึAน
-

-

539
1,364
1,903

77
1,133
1,210

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนในระหว่างปี (กลับรายการ)

(1,095)

1,210
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
10.

ลูกหนี;ภายใต้ สัญญาเช่ าเงินทุน - สุ ทธิ

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนีAปกติ
ลูกหนีAตามสัญญาเช่าเงินทุน
หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมลูกหนีAปกติ
ลูกหนีAผิดนัดชําระหนีA
รวมลูกหนีAตามสัญญาเช่าเงินทุน
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
สุทธิ

รวม

1,043
(55)
988
3,235
4,223

331
(6)
325
80
405

-

1,374
(61)
1,313
3,315
4,628

(3,306)
917

(88)
317

-

(3,394)
1,234

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ลูกหนีAปกติ
ลูกหนีAตามสัญญาเช่าเงินทุน
หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมลูกหนีAปกติ
ลูกหนีAผิดนัดชําระหนีA
รวมลูกหนีAตามสัญญาเช่าเงินทุน
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
สุทธิ

2564 (พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที!ถึงกําหนด
ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี
ชําระเกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี

2563 (พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที!ถึงกําหนด
ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี
ชําระเกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี

รวม

3,591
(217)
3,374
4,159
7,533

1,141
(64)
1,077
258
1,335

413
(9)
404
67
471

5,145
(290)
4,855
4,484
9,339

(4,213)
3,320

(271)
1,064

(68)
403

(4,552)
4,787
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

(พันบาท)
งบการเงินรวม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนในระหว่างปี (กลับรายการ)

2564

2563

(1,158)

4,552

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของลูกหนีA ตามสัญญาเช่าเงินทุน (สุ ทธิ จากดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) และค่าเผื!อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนจําแนกตามการจัดชัAนได้ดงั นีA
2564 (พันบาท)
งบการเงินรวม
ลูกหนีAตาม
สัญญาเช่าเงินทุน
การจัดชัAน
ชัAนที! 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า
ชัAนที! 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ไม่ดอ้ ยค่า
ชัAนที! 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ด้อยค่า
รวม

ค่าเผือ! ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน

1,313
3,315
4,628

79
3,315
3,394
2563 (พันบาท)
งบการเงินรวม

ลูกหนีAตาม
สัญญาเช่าเงินทุน
การจัดชัAน
ชัAนที! 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนใน 12 เดือนข้างหน้า
ชัAนที! 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ไม่ดอ้ ยค่า
ชัAนที! 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุ - ด้อยค่า
รวม

4,855
4,484
9,339

ค่าเผือ! ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
68
4,484
4,552
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผลรวมของเงินลงทุนขัAนต้นตามสัญญาเช่าเงินทุนและมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัAนตํ!าที!ลูกหนีA ตอ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่าเงินทุน มีดงั นีA
2564 (พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าปัจจุบนั ของ
ผลรวมของ
จํานวนเงินขัAนตํ!าที!
เงินลงทุนขัAนต้น
ลูกหนีAตอ้ งจ่ายตาม
ตามสัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าเงินทุน
ส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนที!ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ส่วนที!ถึงกําหนดชําระเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

4,278
411
4,689

หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ผลรวมของเงินลงทุนขัAนต้นตามสัญญาเช่าเงินทุนสุ ทธิ

(61)
4,628

4,223
405
4,628

2563 (พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าปัจจุบนั ของ
ผลรวมของ
จํานวนเงินขัAนตํ!าที!
เงินลงทุนขัAนต้น
ลูกหนีAตอ้ งจ่ายตาม
ตามสัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าเงินทุน
ส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนที!ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ส่วนที!ถึงกําหนดชําระเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

8,075
1,141
413
9,629

หัก ดอกเบีAยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ผลรวมของเงินลงทุนขัAนต้นตามสัญญาเช่าเงินทุนสุ ทธิ

(290)
9,339

7,533
1,335
471
9,339
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
11.

เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กจิ การทีเ! กีย! วข้องกัน - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด
รวม
หัก ส่วนที!ครบกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
สุทธิ

2564

2563

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

4,300
28,000
32,300
(18,000)
14,300

เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ ืมที!ไม่มีหลักประกัน ซึ! งไม่มีอตั ราดอกเบีAย และมีกาํ หนดชําระคืนเมื!อทวงถาม ต่อมาเมื!อ
วันที! 1 มกราคม 2562 บริ ษทั ได้กาํ หนดระยะเวลาจ่ายชําระคืนใหม่โดยมีกาํ หนดชําระเป็ นงวดรายเดือน 24 เดือน จํานวนเงินงวดละ 300,000
บาทสําหรับงวดที! 1 ถึงงวดที! 12 และจํานวนเงินงวดละ 350,000 บาทสําหรับงวดที! 13 ถึงงวดที! 23 และจํานวนเงิน 450,000 บาท สําหรับงวด
ที! 24 โดยเริ! มชําระงวดแรกในเดื อนมกราคม 2563 ต่อมาเมื!อวันที! 25 ธันวาคม 2563 และวันที! 30 ธันวาคม 2563 บริ ษทั กําหนดให้มี อตั รา
ดอกเบีAยร้อยละ 2.5 ต่อปี และร้อยละ 3.8 ต่อปี ตามลําดับ โดยให้มีผลตัAงแต่เดื อนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ได้รับชําระเงินให้กยู้ มื คงเหลือทัAงหมดจํานวน 2.9 ล้านบาทแล้วในเดือนพฤษภาคม 2564
เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด เป็ นเงินให้กยู้ ืมที!ไม่มีหลักประกัน มีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระ
คืนเป็ นรายเดือนรวม 24 งวด งวดที! 1 ถึงงวดที! 23 ในจํานวนเงินงวดละ 1.2 ล้านบาท และงวดที! 24 ในจํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท เริ! มตัAงแต่เดือน
มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กยู้ ืมคงเหลือทัAงหมดจํานวน 26.8 ล้านบาทแล้วในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมี นาคม
2564
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
12.

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

บริษัทร่ วม
Nutrition Improvement
(Myanmar) Co., Ltd.
(จัดตัAงในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ถือหุน้
โดย บริ ษทั นิวทริ ชน!ั
อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด)

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

2564

2563

ทางอ้อม

ซืAอมาขายไป

-

50,000
เหรี ยญสหรัฐ

ทุนชําระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2564
2563

-

18.00

ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(พันบาท)
2564
2563

-

3,642

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2564
2563

ตามวิธีราคาทุน
(พันบาท)
2564
2563

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดี ยน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด

ทางตรง

ซืAอมาขายไป

5,000

5,000

99.99

99.99

12,149

12,149

บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดี ยน
เซอร์วิส จํากัด

ทางตรง

ซืAอมาขายไป

5,000

5,000

99.99

99.99

5,000

5,000

บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟ
เมนท์ จํากัด

ทางตรง

ซืAอมาขายไป

20,000

20,000

99.99

99.99

22,340

22,340

บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด

ทางตรง

ซืAอมาขายไป

5,000

5,000

99.99

99.99

5,690

5,690

บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด
รวม

ทางตรง

ซืAอมาขายไป

25,000

10,000

51.00

51.00

13,357
58,536

5,707
50,886

ทุนชําระแล้ว (พันบาท)
2564
2563
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด ครัAงที! 1/2564 เมื!อวันที! 14 พฤษภาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ!มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จากเดิ ม 10 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นเงิ น
จํานวน 10 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนหุน้ สามัญเพิ!มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื!อวันที! 19 พฤษภาคม 2564 ดังนัAน
บริ ษทั จึงได้ลงทุนเพิ!มเติมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวนเงิน 5.1 ล้านบาท เพื!อรักษาสัดส่วนเงินลงทุนเท่าเดิมที!ร้อยละ 51
ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด ครัAงที! 2/2564 เมื!อวันที! 27 กันยายน 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ!มทุนจดทะเบีย น
ของบริ ษทั จากเดิ ม 20 ล้านบาท เป็ น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นเงิ น
จํานวน 10 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนหุน้ สามัญเพิ!มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื!อวันที! 29 กันยายน 2564 และเรี ยก
ชําระค่าหุน้ ดังกล่าวร้อยละ 50 ดังนัAน บริ ษทั จึงได้ลงทุนเพิ!มเติมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวนเงิน 2.6 ล้านบาท เพื!อรักษาสัดส่วนเงินลงทุนเท่า
เดิมที!ร้อยละ 51
ต่อมา ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด ครัAงที! 1/2565 เมื!อวันที! 3 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาให้เรี ยกชําระค่าหุน้ สามัญเพิ!มทุน
ส่ วนที!เหลืออีกร้อยละ 50 จํานวนเงินรวม 5.0 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั จึงได้ลงทุน
เพิม! เติมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวนเงิน 2.6 ล้านบาทเพือ! รักษาสัดส่วนเงินลงทุนเท่าเดิมที!ร้อยละ 51
เมื!อวันที! 25 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ซAื อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์ วสิ จํากัด เพิม! เติมอีกร้อยละ 44 จํานวน
รวม 220,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาทโดยชําระค่าหุน้ เป็ นจํานวนเงินรวม 2.2 ล้านบาท
เมื!อวันที! 16 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ซAือเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ต่าง ๆ ดังนีA
ก)

บริ ษทั นิ วทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด จํานวน 1,999,998 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 11.17 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 22.3 ล้านบาท ซึ! งคิดเป็ น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ข)

บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด จํานวน 499,998 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 11.38 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน

ค)

บริ ษทั เพ็ด เอ็กซ์ จํากัด จํานวน 510,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 11.19 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน

เมื!อวันที! 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ซAื อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด เพิม! จํานวนร้อยละ
35 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 175,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 50.85 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 8.9 ล้านบาท ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนีA (2563 : ไม่มี)

อนุมตั ิโดย
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟ
เมนท์ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน
เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟ
เมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
บริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน
เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟ
เมนท์ จํากัด
บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด

บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด

รวม

อัตราหุน้ ละ
(บาท)

จํานวนเงินปันผล
(พันบาท)

เดือนที!รับ

ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัAงที! 1/2564 เมื!อวันที!
27 มกราคม 2564

20.0

10,000

กุมภาพันธ์ 2564

ที!ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 เมื!อวันที!
30 เมษายน 2564

2.5

5,000

พฤษภาคม 2564

ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัAงที! 1/2564 เมื!อวันที!
15 พฤษภาคม 2564

10.0

5,000

มิถุนายน 2564

ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัAงที! 1/2564 เมื!อวันที!
9 มิถุนายน 2564

5.0

10,000

มิถุนายน 2564

ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัAงที! 5/2564 เมื!อวันที!
15 กันยายน 2564

20.0

10,000

กันยายน 2564

ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัAงที! 3/2564 เมื!อวันที!
15 กันยายน 2564

30.0

15,000

กันยายน 2564

ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัAงที! 2/2564 เมื!อวันที!
15 กันยายน 2564

14.5

29,000

กันยายน 2564

ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัAงที! 2/2564 เมื!อวันที!
15 กันยายน 2564

40.0

20,000

กันยายน 2564

ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัAงที! 3/2564 เมื!อวันที!
10 ธันวาคม 2564

40.0

10,000
114,000

ธันวาคม 2564
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ในเดื อนมี น าคม 2564 Nutrition Improvement (Myanmar) Co., Ltd. ได้จ่ายเงิ นปั น ผลจํา นวนเงิ น 88,200,000 จัตเมี ย นมา (จํานวน 90 หุ ้น
หุน้ ละ 980,000 จัตเมียนมา คิดเป็ นจํานวนเงิน 1.9 ล้านบาท) ให้แก่บริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด ซึ! งเป็ นผูถ้ ือหุน้
เมื! อวันที! 10 มี นาคม 2564 บริ ษทั นิ ว ทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด ซึ! งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของ Nutrition Improvement (Myanmar) Co., Ltd. ได้ทาํ
สัญญาซืA อขายหุน้ กับบุคคลที!ไม่เกี!ยวข้องกันท่านหนึ!งเพื!อขายเงินลงทุนทัAงหมดในหุน้ ทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ในราคาขาย จํานวนเงิน 2.3
ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชําระเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันที! 29 มีนาคม 2564 และ 13 พฤษภาคม 2564 ในการนีA บริ ษทั บันทึกกําไรจาก
การขายเงินลงทุนสุ ทธิ จาํ นวนเงิน 0.3 ล้านบาท ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิAนสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่า งประเทศแห่ งหนึ! งตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม โดยมีส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน 3.4 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ของกําไรสําหรับปี ) ซึ!งคํานวณ
จากงบการเงินที!ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื!น
13.

เงินลงทุนในตราสารทุน - สุ ทธิ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
Bioscience Animal Health
(MM) Co., Ltd.
(จัดตัAงในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา)
รวม
หัก ค่าเผื!อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
สุทธิ

ถือหุ้น
ทางตรง

ประเภท
ธุรกิจ

ไม่ดาํ เนินธุรกิจ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
ทุนชําระแล้ว
(ร้อยละ)
2564
2563
2564
2563

U.S. Dollars
50,000

U.S. Dollars
50,000

85.00

85.00

ตามวิธีราคาทุน
(พันบาท)
2564
2563

1,490
1,490

1,490
1,490

(1,490)
-

(1,490)
-

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ!งมีเงินลงทุนในบริ ษทั ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จํากัด ราคาทุนรวม
1.3 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 บริ ษทั ย่อยทําการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด ในราคาขายจํานวน
เงิน 0.7 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยบันทึกขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม
2562 จํานวนเงิน 0.6 ล้านบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ฟู้ด อกรี คลั เจอรัล เซอร์วิส เทคโนโลยี จํากัด แก่บุคคลที!ไม่เกี!ยวข้องกันท่านหนึ! ง
ในราคารวมเป็ นเงิ น 0.9 ล้านบาท บริ ษทั บัน ทึ กขาดทุน จากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํา นวน 1.7 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2562
ในเดือนธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนใน บริ ษทั ราชบุรี คิง มีลส์ จํากัด ในราคาทุนจํานวนเงิน 0.9 ล้านบาท
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครัAงที! 7 เมื!อวันที! 11 มีนาคม 2563 ที!ประชุมมีมติให้ทาํ การจดทะเบียนเลิก Bioscience Animal Health (MM)
Co., Ltd. ในการนีA บริ ษทั จึ งบันทึ กค่ าเผื! อการด้อยค่ าของเงิ นลงทุ นจํานวน 1.5 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2563
Bioscience Animal Health (Vietnam) Co., Ltd. ได้จดทะเบี ย นเลิกกิจการเมื!อวันที! 27 มกราคม 2564 บริ ษทั จึ งตัดจําหน่ ายเงิ นลงทุ นในหุ ้นทุน
ของบริ ษทั ดังกล่าวและกลับรายการค่าเผื!อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนที! เกี!ยวข้องออกทัAงหมดในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิAนสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2563
14.

อสังหาริมทรัพย์ เพื!อการลงทุน - สุ ทธิ

ที!ดิน

งบการเงินรวม (พันบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

รวม

ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
เพิ!มขึAน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
เพิ!มขึAน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

19,084
(5,127)
13,957
8,909
22,866

47,013
(29,035)
4,000
21,978
23
22,001

66,097
(34,162)
4,000
35,935
8,932
44,867

ค่าเสื! อมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

-

8,506
(4,256)
1,070
5,320
1,102
6,422

8,506
(4,256)
1,070
5,320
1,102
6,422

13,957

16,658
15,579

30,615
38,445

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

22,866
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ที!ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

รวม

ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
เพิ!มขึAน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
เพิ!มขึAน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

18,396
(1,303)
17,093
17,093

48,528
(7,281)
4,000
45,247
95
45,342

66,924
(8,584)
4,000
62,340
95
62,435

ค่าเสื! อมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

-

13,667
(1,052)
2,537
15,152
2,453
17,605

13,667
(1,052)
2,537
15,152
2,453
17,605

17,093
17,093

30,095

47,188

27,737

44,830

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

ในเดือนตุลาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ!งรับโอนที!ดินแห่งหนึ! งจากลูกหนีAรายหนึ! งเพื!อชําระหนีA จาํ นวนเงินรวม 4.5 ล้านบาท มูลค่าที!ดินตาม
ราคาประเมินซึ! งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระลงวันที! 14 ตุลาคม 2564 มีจาํ นวนเงิน 4.5 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยอีก
แห่งหนึ!งรับโอนที!ดินหลายแห่ งจากลูกหนีAหลายรายเพื!อชําระหนีAจาํ นวนเงินรวม 4.1 ล้านบาท มูลค่าที!ดินตามราคาประเมินซึ! งประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระลงวันที! 14, 20, 27 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนเงิ นรวม 4.4 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั แสดงที! ดินที!ได้รับมาดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ! งของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนซึ! งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 18.5 ล้านบาท และ 19.2 ล้านบาท (บริ ษทั : มีมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชีจาํ นวน 34.6 ล้านบาท และ 37.0 ล้านบาท) ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลําดับ ไปคํAาประกันวงเงินสิ นเชื!อที!ได้รับจากสถาบัน
การเงิน ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 22
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื!อการลงทุน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ! งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระลงวันที! 19 เมษายน
2560 วันที! 27 กุมภาพันธ์ และ 21 กันยายน 2561 วันที! 30 ธันวาคม 2562 วันที! 17, 28 และ 30 ธันวาคม 2563 วันที! 14 ตุลาคม 2564 และวันที!
14, 20, 27 ธันวาคม 2564 โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แสดงดังนีA
พันบาท
งบการเงินรวม

ที!ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รวม
15.

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

39,810
20,655
60,465

30,914
20,583
51,497

33,570
63,048
96,618

33,493
62,754
96,247

ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ที!ดิน
ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
(หมายเหตุ 14)
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
เพิ!มขึAน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
เพิ!มขึAน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื! องตกแต่ง
อาคารและ
ติดตัAงและ
ส่วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื! องจักร
อาคาร
สํานักงาน
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

25,363

23,205

5,127

29,035

30,490
30,490

13,947
(682)
17,245
82,750
203
82,953

41,012

-

43,328

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

17,245

150,153

-

-

-

-

34,162

-

-

(12,486)

-

(12,486)

3,441

6,348
1,892
8,240

6,354
540
(11,501)
(6,797)
(1,892)
17,546

(17,245)
-

6,354
24,276
(11,501)
(18,933)
172,025

-

2,920
4,099
(13,392)
(786)
10,387

3,580
3,580

2,920
18,237
(13,407)
(1,609)
178,166

(11,454)
32,999
10,252
(15)
(588)
42,648

103
(235)
8,108
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ที!ดิน
ค่ าเสื! อมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
(หมายเหตุ 14)
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื! องตกแต่ง
อาคารและ
ติดตัAงและ
ส่วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื! องจักร
อาคาร
สํานักงาน
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

14,884

29,963

-

35,338

-

80,185

-

4,256

-

-

-

-

4,256

-

-

-

-

(7,656)

-

(7,656)

-

3,444
(682)
21,902

4,825
(10,863)
23,925

1,262
1,567

6,095
2,010
(10,611)
(6,797)
(1,262)
17,117

-

6,095
10,584
(10,611)
(18,342)
64,511

-

4,564
26,466

4,692
(15)
28,602

885
(56)
2,396

2,581
864
(13,392)
(786)
6,384

-

2,581
11,005
(13,407)
(842)
63,848

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563

30,490

60,848

9,074

6,673

429

-

107,514

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

30,490

56,487

14,046

5,712

4,003

3,580

114,318

305
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ที!ดิน
ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
(หมายเหตุ 14)
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
เพิ!มขึAน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
เพิ!มขึAน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื! อมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
(หมายเหตุ 14)
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
เครื! องตกแต่ง
อาคารและ
ติดตัAงและ
ส่วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื! องจักร
อาคาร
สํานักงาน
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

23,934

13,387

18,651

-

21,800

17,245

95,017

1,303

7,281

-

-

-

-

8,584

-

-

-

-

(3,281)

-

(3,281)

25,237

13,947
(682)
17,245
51,178

3,297
(8,875)
13,073

6,888
1,352
8,240

1,508
(4,853)
(3,341)
(1,352)
10,481

(17,245)
-

1,508
24,132
(4,853)
(12,898)
108,209

25,237

132
51,310

2,721
15,794

103
(236)
8,107

1,773
(9,925)
(257)
2,072

3,580
3,580

1,773
6,536
(9,925)
(493)
106,100

-

8,588

15,274

-

18,675

-

42,537

-

1,052

-

-

-

1,052

-

-

-

-

(2,335)

-

(2,335)

-

1,360
1,786
(4,746)
(3,341)
(1,056)
10,343

-

1,360
5,240
(4,746)
(12,607)
30,501

-

1,372
(682)
10,330

1,570
(8,584)
8,260

-

512
1,056
1,568
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ที!ดิน
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หมายเหตุ 16)
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
เครื! องตกแต่ง
อาคารและ
ติดตัAงและ
ส่วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื! องจักร
อาคาร
สํานักงาน
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

2,798
188
13,316

2,156
10,416

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,395

1,773
148
(9,924)
(257)
(188)
1,895

-

1,773
5,986
(9,924)
(314)
28,022

884
(57)

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563

25,237

40,848

4,813

6,672

138

-

77,708

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

25,237

37,994

5,378

5,712

177

3,580

78,078

มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวรบางรายการของกลุ่มบริ ษทั ซึ! งตัดค่าเสื! อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรั พย์
เหล่านัAนได้ มีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 22.4 ล้านบาท และ 28.9 ล้านบาท (ของบริ ษทั มีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 8.3 ล้านบาท และ 14.7 ล้าน
บาท) ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลําดับ
ที!ดินและอาคารและสิ! งปลูกสร้างของบริ ษทั บางรายการซึ! งมีราคาตามบัญชีสุทธิ จาํ นวนเงิ น 91.0 ล้านบาท และ 91.3 ล้านบาทในงบการเงิ น
รวม (มีราคาตามบัญชีสุทธิ จาํ นวนเงินรวมประมาณ 68.6 ล้านบาท และ 65.9 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 ตามลําดับ ได้จาํ นองเพื!อใช้เป็ นหลักทรัพย์คA าํ ประกันวงเงิ นสิ นเชื! อจากสถาบันการเงิ นในประเทศหลายแห่ งตามที! กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 18 และ 22
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
16.

สินทรัพย์ สิทธิการใช้ - สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
รับโอนจากที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
เพิ!มขึAน
จําหน่าย
โอนออกไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
รับโอนจากที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
เพิ!มขึAน
จําหน่าย
โอนออกไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื! อมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที! 1 มกราคม 2563
รับโอนจากที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
โอนออกไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
รับโอนจากที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
โอนออกไปที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-

-

12,486
7,652
(2,512)
(6,354)
11,272
8,335
(2,920)
16,687

3,281
2,179
(1,508)
3,952
670
(1,773)
2,849

-

-

7,656
2,592
(990)
(6,095)
3,163
4,929
(2,581)
5,511

2,335
706
(1,360)
1,681
1,266
(1,773)
1,174
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564
17.

8,109
11,176

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2,271
1,675

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละปี สิAนสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
บวก (หัก) : ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของรายการ
ผลแตกต่างชัว! คราว
- ค่าเผือ! ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
- ค่าเผือ! ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นค้าคงเหลือ
- ค่าเผือ! ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
- สัญญาซืAอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- ประมาณการหนีAสินผลประโยชน์พนักงาน
เมื!อเกษียณอายุ
- ขาดทุนสะสมยกมา
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

(19,879)

(21,918)

(275)

(6,155)

(268)

2,600

(376)

175

(1,054)

2,242

219

132

89

(1,833)
36

(14)

(1,833)
8

252
2,889
(17,971)

177
(18,696)

58

40

(388)

(7,633)
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่า ใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีโ ดยใช้อตั ราภาษีสําหรั บแต่ ละปี สิA นสุ ดวันที! 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA
(พันบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจที!ได้รับ
การส่งเสริ ม
การลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีทางบัญชี
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
บวก (หัก) : ผลกระทบทางภาษีของรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ได้รับยกเว้นทางภาษี
ผลแตกต่างชัว! คราวที!ไม่ได้นาํ มาใช้
- ค่าเผื!อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือ
รับรู ้ผลแตกต่างชัว! คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2564
ธุรกิจที!ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม
การลงทุน

รวม

ธุรกิจที!ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน

2563
ธุรกิจที!ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม
การลงทุน

รวม

(3,296)

89,893

86,597

-

73,141

73,141

659

(17,978)

(17,319)

-

(14,628)

(14,628)

(659)

(1,064)

(1,723)

-

(4,068)

(4,068)

(180)
1,251
(17,971)

(180)
1,251
(17,971)

-

(18,696)

(18,696)

-

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจที!ได้รับ
การส่งเสริ ม
การลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีทางบัญชี
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
บวก (หัก) : ผลกระทบทางภาษีของรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ได้รับยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2564
ธุรกิจที!ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม
การลงทุน

รวม

ธุรกิจที!ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน

2563
ธุรกิจที!ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม
การลงทุน

รวม

(3,296)

118,763

115,467

-

24,382

24,382

659

(23,753)

(23,094)

-

(4,876)

(4,876)

(659)
-

23,365
(388)

22,706
(388)

-

(2,757)
(7,633)

(2,757)
(7,633)
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA

31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ! ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
ค่าเผือ! ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นค้า
คงเหลือ
ค่าเผือ! ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
สัญญาซืA อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประมาณการหนีAสินผลประโยชน์ของ
พนักงานเมื!อเกษียณอายุ
ผลขาดทุนสะสมยกมา
รวม

31 ธันวาคม 2564

4,427

(268)

-

4,159

2,508
298
36

(1,054)
89

-

1,454
298
125

1,226
8,495

252
2,889
1,908

-

1,478
2,889
10,403

31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ! ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึAน
ค่าเผือ! ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นค้า
คงเหลือ
ค่าเผือ! ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
สัญญาซืA อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประมาณการหนีAสินผลประโยชน์ของ
พนักงานเมื!อเกษียณอายุ
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
บันทึกเป็ น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน
กําไรเบ็ดเสร็ จอื!น
กําไรสําหรับปี
สําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
บันทึกเป็ น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน
กําไรเบ็ดเสร็ จอื!น
กําไรสําหรับปี
สําหรับปี

31 ธันวาคม 2564

556

(376)

-

180

172
298
8

219
(14)

-

391
298
(6)

285
1,319

58
(113)

-

343
1,206
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
18.

เงินกู้ยืมระยะสั; นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม

ตัว สัญญาใช้เงิน
สิ นเชื!อในประเทศเพื!อชําระเจ้าหนีAการค้า
หนีAสินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์
รวม

2564

2563

8,600
203,593
42,555
254,748

8,600
129,872
4,666
143,138
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบีAย (ร้อยละต่อปี ) :
ตัว สัญญาใช้เงิน
สิ นเชื!อในประเทศเพื!อชําระเจ้าหนีAการค้า
หนีAสินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์

2564

2563

2.00
3.00 - 3.47
2.91 - 3.47

2.00
3.40 - 3.50
3.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
53,099
2,984
56,083

39,522
39,522

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3.30 - 3.47
3.45

3.40 - 3.47
-

ภายใต้เงื!อนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นค้าซืAอมาเพื!อขายที!ส!ังเข้ามาโดยการใช้เครดิตของสถาบันการเงิน ดังนัAน กลุม่ บริ ษทั จึ งมี
ภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าซืA อมาเพื!อขายดังกล่าวทัAงที!เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม่ บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื!อจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งดังนีA
วงเงินสิ นเชื!อ
เงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินสิ นเชื!อระยะสัAน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
บริ ษทั
- สถาบันการเงินแห่งที!หนึ!ง
ก) ครัAงที! 1

ข) ครัAงที! 2

2564

2563

อัตราดอกเบีAย

68,500,000 บาท
731,100,000 บาท

94,500,000 บาท
713,600,000 บาท

MOR ต่อปี
ตามที!ระบุไว้ในสัญญา

29,000,000 บาท

29,000,000 บาท

MLR ลบ ร้อยละ 2.25 ในปี ที! 1
MLR ลบ ร้อยละ 2.00 ในปี ที! 2-3
MLR ลบ ร้อยละ 1.50 ในปี ที! 4-5

45,000,000 บาท

45,000,000 บาท

MLR ลบ ร้อยละ 2.25 ในปี ที! 1
MLR ลบ ร้อยละ 2.00 ในปี ที! 2-3
MLR ลบ ร้อยละ 1.50 ในปี ที! 4-5
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
วงเงินสิ นเชื!อ
ค) ครัAงที! 3

บริ ษทั ย่อย
- สถาบันการเงินแห่งที!สอง
สัญญาซืAอขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สิ นเชื!ออื!น (บัตรเครดิต)

2564

2563

อัตราดอกเบีAย

20,000,000 บาท

-

ร้อยละ 2.00 ต่อปี ในปี ที! 1-2
ร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปี ที! 3-5
MLR ลบ ร้อยละ 1.00 ต่อปี ที! 6 - 7

5,000,000 บาท

-

ร้อยละ 2.00 ต่อปี

60,000,000 บาท และ
8,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
5,860,000 บาท

80,000,000 บาท และ
8,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
6,260,000 บาท

-

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 วงเงินสิ นเชื! อนีA คA าํ ประกันโดยการจดจํานองที! ดิน อาคารและสิ! งปลูกสร้า งและเครื! องจักรที!มี อยู่ของกลุ่ม บริ ษ ัท
ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 15 และสิ นทรัพย์ของบุคคลและกิจการที!เกี!ยวข้องกันหลายแห่ง เงินลงทุนในเงินฝากประจําที!มีขอ้ จํากัดใน
การใช้ ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 และคํAาประกันเพิ!มเติมโดยกิจการที!เกี!ยวข้องกันหลายแห่ง บรรษัทประกันสิ นเชื!ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) และกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ในการนีAกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที!จะต้องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขต่าง ๆ ที!กาํ หนดไว้ในสัญญาวงเงินสิ นเชื! อ
เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงินและอื!น ๆ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 วงเงินสิ นเชื!อนีA คA าํ ประกันโดยการจดจํานองที!ดิน อาคารและสิ! งปลูกสร้างที!มีอยู่ของกลุ่มบริ ษทั ตามที!กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 14 และ 15 และสิ นทรัพย์ของบุคคลและกิ จการที!เกี!ยวข้องกันหลายแห่ ง เงินลงทุนในเงิ นฝากประจําที! มีขอ้ จํากัดในการใช้ ตามที!
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 และคํAาประกันเพิ!มเติมโดยกิจการที!เกี!ยวข้องกันหลายแห่ ง และกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ในการนีAกลุ่มบริ ษทั มีภาระ
ผูกพันที!จะต้องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขต่าง ๆ ที!กาํ หนดไว้ในสัญญาวงเงินสิ นเชื!อ เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงินและอื!น ๆ
นอกจากนีA กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื!อร่ วมของกลุ่มบริ ษทั จากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง สําหรับวงเงินสิ นเชื!อระยะสัAนจํานวนเงิ น
รวม 160 ล้านบาทสําหรับปี 2564 และ 2563 และสําหรับสัญญาซืA อขายเงินตราต่างประเทศล่ว งหน้าจํานวนเงินรวม 50 ล้านบาท และจํานวน
เงินรวม 0.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐสําหรับปี 2564 และ 2563 ซึ!งรวมอยูใ่ นวงเงินสิ นเชื!อจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งดังกล่าว
สัญญาเงินกูย้ ืมในบางสัญญาอาจกําหนดให้บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงินที!สาํ คัญ ยกตัวอย่างเช่น การดํารงอัตราส่ วนหนีA สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) ที!ไม่เกิ น 3.00 เท่า ถึงไม่เกิ น 4.50 เท่า แล้วแต่กรณี การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีA
(DSCR) ในเวลาใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 1.20 เท่า และกําหนดให้บริ ษทั ไม่มีการเปลี!ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในทางที! ไม่เป็ นคุณกับการประกอบ
กิจการ รวมถึงการเปลี!ยนแปลงประเภทธุรกิจ หรื อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ หรื อคณะผูบ้ ริ หาร
นอกจากนีA สัญญากูย้ ืมเงิ นบางสัญญามี การกํา หนดให้บริ ษทั จดทะเบี ย นหลักประกัน ทางธุ รกิ จ และจดจํานองที! ดิ น พร้อมสิ! งปลู ก สร้ า ง
นอกจากนีA สัญญาโดยส่วนใหญ่จะระบุให้มีการคํAาประกัน ซึ!งบริ ษทั ได้ตกลงให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทําหน้าที!เป็ น
ผูค้ A าํ ประกัน หรื อตกลงให้มีการคํAาประกันระหว่างกันภายในกลุ่มบริ ษทั ทัAงนีA บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิ ชย์ เพือ! ยกเลิกการคํAา
ประกันในภายหลังจากที!บริ ษทั ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เรี ยบร้อยแล้ว
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อย 5 แห่ งไม่สามารถรักษาระดับของสัดส่ ว นหนีA สินต่ อทุนให้ไม่เกิ นกว่าอัตราที!ระบุไว้ในสัญญาวงเงิ น
สิ นเชื! อกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ! ง ทัAงนีA เงินกูด้ งั กล่าวของบริ ษทั ย่อยทัAง 5 แห่ งเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัAน และจนถึงปั จจุบนั สถาบันการเงิ น
ดังกล่าวยังคงให้วงสิ นเชื!อระยะสัAนแก่บริ ษทั ย่อยและคิดดอกเบีAยในอัตราปกติ
19.

เงินกู้ยืมระยะสั; นจากกิจการที!เกีย! วข้องกัน
พันบาท
งบการเงินรวม
2564

บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิAง จํากัด
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน
เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

-

39,625

-

39,625

-

39,625

-

10,000
49,625

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จาก
ก)

บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด เป็ นเงินกูย้ ืมที!ไม่มีหลักประกัน ไม่มีอตั ราดอกเบีAย และมีกาํ หนดชําระคืนเมื!อทวงถาม

ข)

บริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด เป็ นเงินกูย้ ืมที!ไม่มีหลักประกัน มีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 2.5 ต่อปี และมีกาํ หนด
ชําระคืนภายใน 90 วัน

20.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ! กีย! วข้องกัน
พันบาท
งบการเงินรวม
2564

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ป
โฮลดิAง จํากัด
หัก ส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
สุทธิ

-

2563
28,000
(14,400)
13,600

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

28,000
(14,400)
13,600

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด เป็ นเงินกูย้ ืมที!ไม่มีหลักประกัน มีอตั ราดอกเบีAย
ร้อยละ 3.5 ต่อปี และมี กาํ หนดชําระคื นเป็ นรายเดื อนรวม 24 งวด งวดที! 1 ถึงงวดที! 23 ในจํานวนเงินงวดละ 1.2 ล้านบาท และงวดที! 24 ใน
จํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท เริ! มตัAงแต่เดือนมกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ทําการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวคงเหลือทัAงหมดจํานวน 26.8
ล้านบาทแล้วในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
21.

หนีส; ิ นตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
2564

จํานวนเงินขัAนตํ!าที!ตอ้ งจ่ายของหนีAสิน
ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบีAยจ่ายรอตัดบัญชี
หัก ส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
- สุทธิ จากดอกเบีAยรอตัดบัญชี
สุทธิ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

9,539
(972)
8,567

7,016
(933)
6,083

1,685
(254)
1,431

2,270
(396)
1,874

(2,496)
6,071

(1,558)
4,525

(351)
1,080

(472)
1,402

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนีAสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินที!ตอ้ งจ่ายชําระดังนีA
งบการเงินรวม (พันบาท)

เงินต้น
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2,496
6,071
8,567

2564
ดอกเบีAยจ่าย
รอตัดบัญชี
433
539
972

รวม

เงินต้น

2,929
6,610
9,539

1,558
4,525
6,083

2563
ดอกเบีAยจ่าย
รอตัดบัญชี
351
582
933

รวม
1,909
5,107
7,016

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

เงินต้น
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

351
1,080
1,431

2564
ดอกเบีAยจ่าย
รอตัดบัญชี
110
144
254

รวม

เงินต้น

461
1,224
1,685

472
1,402
1,874

2563
ดอกเบีAยจ่าย
รอตัดบัญชี
142
254
396

รวม
614
1,656
2,270

กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั ทําสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่งเพื!อซืA อยานพาหนะบางรายการ ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16
โดยมีจาํ นวนงวดการผ่อนชําระ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กันทุกเดือน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวกับสัญญาเช่าสําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
ค่าเสื!อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบีAยจ่ายจากหนีAสินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวกับสัญญาเช่าระยะสัAนและ
สัญญาเช่าซืA อสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ!า
รวม
22.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

4,929
644

2,592
335

1,267
190

706
50

2,060
7,633

1,653
4,580

777
2,234

1,156
1,912

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
อัตราดอกเบีAย
(ร้อยละต่อปี )
2564
2563

บริ ษทั
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งที!หนึ!ง
- ครัAงที! 1
- ครัAงที! 2
- ครัAงที! 3
บริษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งที!สอง
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้
รอการตัดบัญชี
หัก ส่วนที!ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ!งปี
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

MLR-2
MLR-2
-

MLR-2
MLR-2
-

14,500
9,500
20,000

20,500
18,500
-

14,500
9,500
20,000

20,500
18,500
-

-

-

5,000
49,000

39,000

44,000

39,000

(405)
48,595

(553)
38,447

(405)
43,595

(553)
38,447

(15,477)
33,118

(14,852)
23,595

(14,852)
28,743

(14,852)
23,595
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
บริษทั
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งที!หนึ!ง
- ครัAงที! 1 มีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 3.47 ต่อปี ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือนรวม 60 งวด ในจํานวนเงิน
ที!เท่ากันตามที!ระบุไว้ในสัญญา และมีกาํ หนดชําระคืนสิA นสุดในเดือนกรกฎาคม 2567
- ครัAงที! 2 มีอตั ราดอกเบีAยร้อยละ 3.47 ต่อปี ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือนรวม 60 งวด ในจํานวนเงิน
ที!เท่ากันตามที!ระบุไว้ในสัญญา และมีกาํ หนดชําระคืนสิA นสุดในเดือนเดือนตุลาคม 2567
- ครัAงที! 3 ไม่มีอตั ราดอกเบีAย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 โดยเริ! มคิดดอกเบีAยตัAงแต่เดือนมกราคม 2565 และมีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือน
รวม 60 งวด ในจํานวนเงินที!เท่ากันตามที!ระบุไว้ในสัญญา มีกาํ หนดชําระเริ! มเดือนกรกฎาคม 2566 (2563: ไม่มี)
บริ ษทั ย่ อย
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งที!สอง ไม่มีอตั ราดอกเบีAย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 โดยเริ! มคิดดอกเบีAยตัAงแต่เดือนมกราคม 2565
และมีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือนรวม 48 งวด ในจํานวนเงินที!เท่ากันตามที!ระบุไว้ในสัญญา มีกาํ หนดชําระเริ! มเดือนกรกฎาคม 2565 (2563:
ไม่มี)
เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ!งของวงเงินสินเชื!อ ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18
23.

ประมาณการหนีส; ิ นไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงานเมื!อเกษียณอายุ
พันบาท
งบการเงินรวม
2564

ประมาณการหนีAสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนักงานเมื!อเกษียณอายุ ณ วันที! 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีAย
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนีAสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนักงานเมื!อเกษียณอายุ ณ วันที! 31 ธันวาคม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6,128
1,142
120
-

3,945
801
83
1,299

1,428
255
32
-

1,033
180
22
193

7,390

6,128

1,715

1,428
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
จํานวนที!รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับแต่ละปี สิAนสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
ในกําไรขาดทุนสําหรับปี
- ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
- ต้นทุนดอกเบีAย
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นสําหรับปี
- ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,142
120

801
83

255
32

180
22

1,262

1,299
2,183

287

193
395

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ!มของเงินเดือนที!คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

2564

2563

ร้อยละ 1.81 ถึงร้อยละ 2.22
ร้อยละ 4
ร้อยละ 1.91 ถึงร้อยละ 22.92
105% ของ TMO17

ร้อยละ 1.81 ถึงร้อยละ 2.22
ร้อยละ 4
ร้อยละ 1.91 ถึงร้อยละ 22.92
105% ของ TMO17
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี!ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ที!เ กี! ย วข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที! อาจเป็ นไปได้อ ย่า งสมเหตุ ส มผล
ณ วันสิA นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื!น ๆ คงที! จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนีA สินของโครงการผลประโยชน์ที!กาํ หนดไว้
เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนีA
ผลกระทบเพิม! ขึAน (ลดลง) / (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ผลกระทบต่อประมาณการหนีAสินผลประโยชน์
พนักงานเมื!อเกษียณอายุ ณ วันที! 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
เพิ!มขึAนร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ!มขึAนของเงินเดือน
เพิ!มขึAนร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
เพิ!มขึAนร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

(1,240)
1,534

(1,078)
1,342

(278)
344

(238)
295

1,570
(1,288)

1,300
(1,049)

354
(290)

287
(236)

(1,060)
1,284

(872)
1,049

(241)
295

(192)
232

แม้วา่ การวิเคราะห์นAีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที!คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
24.

ทุนเรื อนหุ้น

เมื!อวันที! 15 กันยายน 2563 ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครัAงที! 4/2563 ได้มีมติ อนุมตั ิให้เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 80
ล้านบาท เป็ น 110 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นเงินจํานวน 30 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนหุ ้นสามัญเพิ!มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื!อวันที! 23 กันยายน 2563 และได้รับชําระค่าหุ้นเพิ!มทุนในเดือน
ดังกล่าว
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ในที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื!อวันที! 30 สิงหาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดงั นีA
ก)

เปลี!ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที!ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท ทําให้จาํ นวนหุน้ สามัญของบริ ษทั เพิม! ขึAนจาก
11,000,000 หุน้ เป็ น 220,000,000 หุน้

ข)

เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 110,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 220,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท) เป็ น 157,000,000
บาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 314,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพื!อออกและเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนครัA งแรก (“IPO”) เมื!อ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื!อวันที! 1 กันยายน 2564
25.

ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ชีA แจงว่า ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ได้ให้สิทธิ ซAื อหุ ้นส่ วนตัวบางส่ วนของบริ ษทั และของบริ ษทั ในกลุ่มกิ จการแก่กรรมการ
ท่านหนึ!งในราคาเทียบเท่าราคาหุ ้นตามมูลค่าที!ตราไว้ ทัAงนีA วันที!ให้สิทธิได้แก่วนั ที! 19 ธันวาคม 2562 และวันที!ใช้สิทธิ ได้แก่วนั ที! 26 ธันวาคม
2562 และวันที! 17 มิถุนายน 2563 ตามลําดับ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ดังนัAน บริ ษทั จึ งทบทวนการวัดมู ลค่ า
ยุติธรรมของสิ ทธิ ในการซืA อหุ ้นของกรรมการ ณ วันที!ให้สิทธิ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นดังกล่าวและสิ! งตอบแทนที!ตอ้ งจ่าย และ
บันทึกค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวข้องพร้อมกับรับรู ้การเพิ!มขึAนของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที! กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 2 เรื! อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิAง จํากัด ณ วันที!ให้สิทธิ อ้างอิงจากรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินอิสระลง
วันที! 29 ตุลาคม 2564 และวันที! 10 พฤศจิกายน 2564 ตามลําดับ ตามวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Earning-Based Approach : Discounted Cash
Flow) เท่ากับ 18.20 บาท ต่อหุ ้น และ 20.30 บาท ต่อหุ้น ตามลําดับ ราคาใช้สิทธิ ณ วันที!ให้สิทธิ เป็ นเงิน 10 บาท ต่อหุ้น จํานวนหุ ้นรวม
282,061 หุน้ และ 10 บาท ต่อหุน้ จํานวนรวม 953,356 หุน้ ตามลําดับ บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวข้องดังกล่าว จํานวนเงิน 2.3 ล้านบาท
และจํานวนเงิน 9.8 ล้านบาท ไว้ในบัญชี “รายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” พร้อมกับรับรู ้ “ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้น ในจํา นวนเดี ย วกัน ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสําหรับ แต่ ละปี สิA น สุ ด วัน ที! 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
ตามลําดับ ซึ! งการปฏิบตั ิในเรื! องดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิโดยที!ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื!อวันที! 12
พฤศจิกายน 2564
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั (บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด และบริษัทย่อย)
วิธีการประเมินมูลค่า

:

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

ระยะเวลา

:

ประมาณการทางการเงิน 5 ปี คํานวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจ และประมาณการผลประโยชน์ที!
จะได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยการเติบโตของรายได้ที!คาดไว้

อัตราการเติบโตของ
รายได้

:

ระหว่างอัตราร้อยละ -20 ถึง ร้อยละ 15 ต่อปี ขึAนกับการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

มูลค่าสุดท้าย

:

ประมาณการอัตราการเติบโตสุ ดท้ายร้อยละ 1 จากกระแสเงินสดรับสุ ทธิ ในปี ที! 5

อัตราคิดลด

:

อัต ราร้ อ ยละ 12.56 ซึ! งคํา นวณจากค่ า เฉลี! ย ถ่ว งนํAา หนักของต้น ทุ น เงิ น ทุ น ซึ! งประกอบด้ว ยค่ า เฉลี! ย ของ
อุตสาหกรรมของต้นทุนหนีA สิน อัตราผลตอบแทนที! ปราศจากความเสี! ยง ผลตอนแทนที!ชดเชยความเสี! ย งที!
เพิม! ขึAน และค่าเบต้าโดยเฉลี!ยของอุตสาหกรรม

อื!น ๆ

:

สมมติฐานอื!น ๆ เกี!ยวกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวข้องประมาณการจากข้อมูลทางการเงิ น
ในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ที!จะได้รับ ในอนาคตจากประสบการณ์ในอดี ต ปรับปรุ งด้ว ยการ
เติบโตของอุตสาหกรรมที!คาดไว้

การทดสอบความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั (บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด และบริษทั ย่อย)
การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี! ยงที!มูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ! งจะเพิ!มขึAนหรื อลดลงเนื!องมาจากความผันผวนของข้อ
สมมติที!ใช้ในการคํานวณ
การเปลี!ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที!เกี!ยวข้องในการวัดมูลค่ายุติธรรมที!อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที!วดั มูลค่า (วันที! 31 ธันวาคม
2562) โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื!น ๆ คงที! จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั ที!กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนีA

มูลค่ายุติธรรมที!คาํ นวณใหม่
ของหุน้ สามัญของบริ ษทั
(บาทต่อหุน้ )
สมมติฐาน
สมมติฐาน
เปลี!ยนแปลงเพิ!มขึAน เปลี!ยนแปลงลดลง
อัตราคิดลด
- เปลี!ยนแปลงร้อยละ 0.5
- เปลี!ยนแปลงร้อยละ 1.0

16.26
14.45

20.36
22.70

ผลกระทบเพิม! ขึAน (ลดลง) ต่อรายจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จากการเปลี!ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริ ษทั
(พันบาท)
สมมติฐาน
สมมติฐาน
เปลี!ยนแปลงเพิ!มขึAน
เปลี!ยนแปลงลดลง

(547)
(1,058)

609
1,269
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
แม้ว่าการวิเคราะห์นA ีไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที!คาดหวังภายใต้การประมาณการทางการเงินดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ&ง จํากัด (บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ&ง จํากัด และบริ ษทั ย่ อย)
วิธีการประเมินมูลค่า

:

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

ระยะเวลา

:

ประมาณการทางการเงิน 5 ปี คํานวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจ และประมาณการผลประโยชน์ที!
จะได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยการเติบโตของรายได้ที!คาดไว้

อัตราการเติบโตของ
รายได้

:

ระหว่างอัตราร้อยละ -30 ถึง ร้อยละ 40 ต่อปี ขึAนกับการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

มูลค่าสุดท้าย

:

ประมาณการอัตราการเติบโตสุ ดท้ายร้อยละ 1 จากกระแสเงินสดรับสุ ทธิ ในปี ที! 5

อัตราคิดลด

:

อัตราร้อยละ 11.92 และร้อยละ 12.27 ซึ!งคํานวณจากค่าเฉลี!ยถ่วงนํAาหนักของต้นทุนเงินทุน ซึ!งประกอบด้วย
ค่าเฉลี!ยของอุตสาหกรรมของต้นทุนหนีA สิน อัตราผลตอบแทนที!ปราศจากความเสี! ยง ผลตอบแทนที!ชดเชย
ความเสี! ยงที!เพิ!มขึAน และค่าเบต้าโดยเฉลี!ยของอุตสาหกรรม

อื!น ๆ

:

สมมติ ฐานอื!น ๆ เกี! ย วกับการประมาณการรายได้แ ละค่า ใช้จ่ ายที!เ กี! ยวข้อ ง ประมาณการจากข้อมู ล ทาง
การเงินในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ที!จะได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วย
การเติบโตของอุตสาหกรรมที!คาดไว้

การทดสอบความอ่ อนไหวของมูลค่ ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัท บีไอเอส กรุ๊ ป โฮลดิ&ง จํากัด (บริ ษทั บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ&ง จํากัด และ
บริ ษทั ย่อย)
การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี! ยงที!มูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ! งจะเพิ!มขึAนหรื อลดลงเนื!องมาจากความผันผวนของข้อ
สมมติที!ใช้ในการคํานวณ
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
การเปลี!ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที!เกี!ยวข้องในการวัดมูลค่ายุติธรรมที!อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที!วดั มูลค่า (วันที! 30 มิถุนายน
2563) โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื!น ๆ คงที! จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั ที!กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนีA

มูลค่ายุติธรรมที!คาํ นวณใหม่
ของหุน้ สามัญของบริ ษทั
(บาทต่อหุน้ )
สมมติฐาน
สมมติฐาน
เปลี!ยนแปลงเพิ!มขึAน เปลี!ยนแปลงลดลง
อัตราคิดลด
- เปลี!ยนแปลงร้อยละ 0.5
- เปลี!ยนแปลงร้อยละ 1.0

19.67
19.08

21.02
21.80

ผลกระทบเพิม! ขึAน (ลดลง) ต่อรายจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จากการเปลี!ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริ ษทั
(พันบาท)
สมมติฐาน
สมมติฐาน
เปลี!ยนแปลงเพิ!มขึAน
เปลี!ยนแปลงลดลง

(600)
(1,163)

686
1,430

แม้ว่าการวิเคราะห์นA ีไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที!คาดหวังภายใต้การประมาณการทางการเงินดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
26.

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและการซื;อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยเพิม! เติม

ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
ก)

เมื!อวันที! 25 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ซAือหุน้ สามัญของบริ ษทั สเปเชียล อินกรี เดียน เซอร์วิส จํากัด (บริ ษทั ย่อย)

ข)

เมื!อวันที! 16 มกราคม 2563 บริ ษทั ซืAอหุน้ สามัญของบริ ษทั นิวทริ ชน!ั อิมพรู ฟเมนท์ จํากัด บริ ษทั โปร เทส คิท จํากัด และบริ ษทั เพ็ด
เอ็กซ์ จํากัด (การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน)

ค)

เมื!อวันที! 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ซAือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฟี ด แอนด์ อินกรี เดียน เทคโนโลจิคลั ฮับ จํากัด (บริ ษทั ย่อย)

การรวมธุรกิ จตาม ข) ถูกพิจารณาเป็ นการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนัAน ส่วนต่างระหว่างสิ! งตอบแทนที! จ่ายซืA อและสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ที!ได้รับจํานวนเงิน 3.2 ล้านบาท สําหรับปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2563 จึงถูกแสดงอยู่ภายใต้องค์ประกอบอื!นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นใน
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบการเงิ นรวม ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนีA กลุ่มบริ ษทั แสดงผลประกอบการของ
บริ ษทั ดังกล่าวในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม ในช่วงเวลาที! กลุ่มบริ ษทั มิ ได้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว ตามแนวปฏิบตั ิ ทางการบัญ ชี
สําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที!ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลต่อไปนีAเป็ นสรุ ปสิ! งตอบแทนที!จ่ายซืA อและจํานวนของสิ นทรัพย์และหนีAสินที!ได้รับมาซึ!งรับรู ้ ณ วันที!มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันและการซืA อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ!มเติม
พันบาท
การซืA อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ!มเติม
ณ วันที!
ณ วันที!
25 ธันวาคม 2562
3 กุมภาพันธ์ 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื!น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื!น
ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื!น
เงินกูย้ ืมระยะสัAนจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีAสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินปันผลค้างจ่าย
หนีAสินหมุนเวียนอื!น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ประมาณการหนีAสินผลประโยชน์พนักงาน
เมื!อเกษียณอายุ
หนีAสินไม่หมุนเวียนอื!น
สินทรัพย์ สุทธิทไี! ด้รับ
ส่วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนที!เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนต่างจากการเพิม! สัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ! งตอบแทนที!จ่ายซืA อทัAงหมด

12,845
56,395
18,051
2,681
2,137
773
10,099
(44,143)
(39,291)
(960)
(1,381)
(2,621)
(46)
14,539
(8,142)
(4,197)
2,200

การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที!
16 มกราคม 2563

40,516
47,630
22,540
2,194
951
8,085
147
52
(92,326)
(2,901)
(101)
(1,482)
-

28,330
239,413
68,665
26,905
9,449
1,200
1,333
11,663
(102,542)
(146,797)
(9,000)
(4,735)
(4,789)
(19,700)
(12,440)
(41,900)

(382)
(40)
24,883
(16,174)
190
8,899

(2,483)
42,572
(5,623)
(3,212)
33,737
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
27.

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีAจะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั น
ผลไม่ได้
ในระหว่างปี สิAนสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 7.2 ล้านบาท (2563: ไม่มี)
28.

การจ่ายเงินปันผล

อนุมตั ิโดย
2564
เงินปันผลระหว่างกาล

2563
เงินปันผลระหว่างกาล

29.

อัตราหุน้ ละ
(บาท)

จํานวนเงินปันผล
(พันบาท)

ที!ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประจําปี 2564 เมื!อวันที! 10 มีนาคม
2564

2.00

22,000

ที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เมื!อวันที! 26 มิถุนายน 2563

0.75

6,000

เดือนที!จ่าย

มีนาคม 2564

กรกฎาคม 2563

กองทุนสํ ารองเลีย; งชีพพนักงานทีจ! ดทะเบียน

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลีAยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีAยงชี พ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมและกลุม่ บริ ษทั ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน กลุ่มบริ ษทั
ได้แต่งตัAงผูจ้ ดั การกองทุนเพื!อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที! 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลีAยงชีพ พ.ศ. 2530
ส่วนที!กลุม่ บริ ษทั จ่ายสมทบสําหรับแต่ละปี 2564 และ 2563 ซึ!งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมมีจาํ นวนเงินประมาณปี ละ
6.5 ล้านบาทและ 5.8 ล้านบาท ตามลําดับ (บริ ษทั : จํานวนเงินปี ละ 2.1 ล้านบาทและ 1.8 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
30.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที!สาํ คัญสําหรับแต่ละปี สิAนสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แก่
พันบาท
งบการเงินรวม
วัตถุดิบใช้ไป
ซืAอสิ นค้าซืA อมาเพื!อขาย
การเปลี!ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป/
ซืAอมาเพื!อขาย
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื!น
ค่าเผือ! การด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีAสูญและค่าเผือ! ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึAน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าขนส่ ง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายอื!น
รวม
31.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

24,527
1,629,512

1,467,310

24,527
238,951

321,165

(30,906)
5,771
(4,372)
17,370

(39,711)
11,212
14,575

(2,615)
5,771
1,097
9,936

(22,251)
658
8,680

665
140,450
21,273
1,666
15,052
69,256
1,890,264

17,471
123,110
20,099
3,022
14,018
9,820
63,939
1,704,865

(1,121)
45,877
6,598
1,666
3,893
28,407
362,987

873
42,067
6,298
2,035
3,777
9,820
26,577
399,699

กําไรต่อหุ้นขั;นพืน; ฐานส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุน้ ขัAนพืAนฐานส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่สําหรับแต่ละปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คํานวณโดยหารกําไรสําหรับ
งวดที! เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นถัวเฉลี!ยถ่วงนํAาหนักที!ออกในระหว่างงวด (เทียบเท่าจํานวนหุ ้นมู ลค่าหุ ้นละ 0.5
บาท)
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํAาหนัก (ขัAนพืAนฐาน) สําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คํานวณได้ดงั นีA
หุน้

จํานวนหุน้ สามัญที!ออก ณ วันที! 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที!ออกจําหน่ายในระหว่างงวด
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที!ตราไว้ (หมายเหตุ 24)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี!ยถ่วงนํAาหนัก

2564

2563

11,000,000
209,000,000
220,000,000

8,000,000
782,877
166,874,663
175,657,540

การเปลี!ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที!ตราไว้ของหุน้ สามัญนีAมีผลทําให้จาํ นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํAาหนักที!ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นขัAนพืAนฐาน
สําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2563 ได้ปรับปรุ งใหม่เพื!อการเปรี ยบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปลี!ยนแปลงมูลค่าหุน้ ดังกล่าวเกิดขึAน
ตัAงแต่แรก
32.

สิทธิพเิ ศษจากการส่ งเสริ มการลงทุน

บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษจากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ พเิ ศษต่างๆ เช่น
ก.

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื! องจักรที!นาํ เข้าตามที!คณะกรรมการอนุมตั ิและสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที!นาํ เข้าเป็ นเวลา 1 ปี
ตัAงแต่วนั นําเข้าครัAงแรก

ข.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 6 ปี นับแต่วนั ที!เริ! มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัAน (วันที! 21 มกราคม 2564)

ในฐานะที!เป็ นกิจการที!ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเพื!อการอุตสาหกรรม บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ที!ระบุไว้ในบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั สําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จําแนกตามธุ รกิจที!ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและธุรกิ จที!ไม่ได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนดังนีA
งบการเงินรวม (พันบาท)
ธุรกิจที!ได้รับการส่ งเสริ ม
ธุรกิจที!ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุน
การลงทุน
รวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื!น
รวม

30,858
30,858

-

1,943,898
11,749
1,955,647

1,760,340
23,369
1,783,709

1,974,756
11,749
1,986,505

1,760,340
23,369
1,783,709
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

ธุรกิจที!ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน
2564
2563
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื!น
รวม
33.

30,858
30,858

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ธุรกิจที!ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุน
2564
2563
319,430
132,596
452,026

410,499
17,166
427,665

รวม
2564

2563

350,288
132,596
482,884

410,499
17,166
427,665

การเปิ ดเผยเครื! องมือทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีA สินทางการเงิ นที!มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงินลงทุนชัว! คราว
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียนอื!น เงินให้กยู้ ืมระยะสัAนแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน ลูกหนีAการค้าระยะยาว ลูกหนีAภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน เงิน
ให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัAนจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAหมุนเวียน
อื!น เงินกูย้ ืมระยะสัAนจากกิ จการที!เกี!ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิ จการที!เกี! ยวข้องกัน หนีAสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านีAได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที!เกี!ยวข้องในหมาย
เหตุ 4
นโยบายการจัดการความเสี! ยงทางด้ านการเงิน
กลุม่ บริ ษทั มีความเสี! ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี!ยนแปลงอัตราดอกเบีAยและอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื! องมือทางการเงินที!เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื!อการเก็งกําไร
หรื อการค้า
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการคื อการทํา ให้ฐ านเงิ นทุน กลับมาแข็งแกร่ ง เพื!อรั กษาความเชื! อมั!นของผูล้ งทุน เจ้าหนีA และตลาด และเพื!อการ
ดําเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื!องในอนาคต และการรักษาไว้ซ! ึ งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื!อง
ความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลีย! น
กลุม่ บริ ษทั มีความเสี! ยงจากอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ!งเกิดจากการซืAอสิ นค้าที!เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และมีหนิAสินที!เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษทั มีสัญญาซืA อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื!อจัดการความเสี! ยงนีA
ความเสี!ยงด้านการให้สินเชื! อ
ความเสี! ยงทางด้านสิ นเชื!อ คือความเสี! ยงที!ลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนีAแก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื!อนไขที!ตกลงไว้เมื!อครบกําหนด ความ
เสี! ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื!อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ความเสี!ยงจากอัตราดอกเบีย;
ความเสี! ยงจากอัต ราดอกเบีA ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบีAย ในท้องตลาดซึ! งจะมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ทัAงใน
ปัจจุบนั และอนาคต กลุ่มบริ ษทั มีความเสี! ยงจากอัตราดอกเบีAยที!สําคัญอันเกี!ยวเนื!องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนีA สิน
ตามสัญญาเช่า ซึ!งส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีAยคงที!โดยอ้างอิงตามสัญญา ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารไม่ได้ทาํ สัญญาเพื!อป้องกันความเสี! ยงดังกล่าว
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนีA สินทางการเงินที!สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีAย และสําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที! มีอตั ราดอกเบีAย คงที! สามารถแยกตามวันที!ครบกําหนด หรื อวันที!มี การกําหนดอัตราดอกเบีA ยใหม่ (หากวันที! มีการกํา หนดอัตรา
ดอกเบีAยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นีA

การวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีA
หมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ
ลูกหนีAการค้าระยะยาว - สุ ทธิ
ลูกหนีAภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินทุน - สุ ทธิ
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา
ที!มีขอ้ จํากัดในการใช้
รวม
หนีส; ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีA
หมุนเวียนอื!น
หนีAสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีAยคงที!
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

งบการเงินรวม
2564 (พันบาท)
อัตราดอกเบีAย
ปรับขึAนลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีAย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

72,050

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

917

317

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

15,527
16,444

317

-

72,050

ราคาทุนตัดจําหน่าย

254,748

-

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

2,496

6,071

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

15,477
272,721

33,118
39,189

-

รวม

อัตราดอกเบีAย
ที!แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

412

72,462

0.04 - 0.125

387,264
25,789

387,264
25,789

-

-

1,234

7.37 - 7.95

15,527
502,276

0.05 - 0.55

-

254,748

2.00 - 3.47

-

303,740
-

303,740
8,567

2.87 - 9.86

-

303,740

48,595
615,650

3.47

413,465
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

การวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีA
หมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ
ลูกหนีAการค้าระยะยาว - สุ ทธิ
ลูกหนีAภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินทุน - สุ ทธิ
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา
ที!มีขอ้ จํากัดในการใช้
รวม
หนีส; ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีA
หมุนเวียนอื!น
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากกิจการ
ที!เกี!ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที!เกี!ยวข้องกัน
หนีAสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีAยคงที!
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

งบการเงินรวม
2563 (พันบาท)
อัตราดอกเบีAย
ปรับขึAนลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีAย

รวม

อัตราดอกเบีAย
ที!แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

ราคาทุนตัดจําหน่าย

25,293

-

-

-

308

25,601

0.1 - 0.9

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

-

400,308
17,946

400,308
17,946

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

3,320

1,467

-

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

15,524
44,137

1,467

-

-

418,562

ราคาทุนตัดจําหน่าย

143,138

-

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

14,400
1,558

ราคาทุนตัดจําหน่าย

14,852
173,948

4,787

7.37 - 7.78

15,524
464,166

0.05 - 0.90

-

143,138

2.00 - 3.50

-

299,102

299,102

-

-

-

39,625

39,625

-

13,600
4,525

-

-

-

28,000
6,083

3.5
2.96 - 7.45

23,595
41,720

-

-

338,727

38,447
554,395

3.47
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

การวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีA
หมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ
ลูกหนีAการค้าระยะยาว - สุ ทธิ
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา
ที!มีขอ้ จํากัดในการใช้
รวม
หนีส; ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีA
หมุนเวียนอื!น
หนีAสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 (พันบาท)
อัตราดอกเบีAย
อัตราดอกเบีAยคงที!
ปรับขึAนลง
ไม่มี
มากกว่า
มากกว่า
ตามราคา
อัตรา
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบีAย

รวม

อัตราดอกเบีAย
ที!แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

84

41,966

0.04 - 0.125

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

41,882

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

-

59,295
219

59,295
219

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

11,525
11,525

-

-

41,882

59,598

11,525
113,005

0.05 - 0.55

ราคาทุนตัดจําหน่าย

56,083

-

-

-

-

56,083

3.30 - 3.47

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

351

1,080

-

-

40,060
-

40,060
1,431

3.47 - 9.86

ราคาทุนตัดจําหน่าย

14,852
71,286

28,743
29,823

-

-

40,060

43,595
141,169

3.47
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564

การวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีA
หมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ
ลูกหนีAการค้าระยะยาว - สุ ทธิ
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา
ที!มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที!
กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
รวม
หนีส; ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีA
หมุนเวียนอื!น
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากกิจการ
ที!เกี!ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที!เกี!ยวข้องกัน
หนีAสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 (พันบาท)
อัตราดอกเบีAย
อัตราดอกเบีAยคงที!
ปรับขึAนลง
ไม่มี
มากกว่า
มากกว่า
ตามราคา
อัตรา
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบีAย

รวม

อัตราดอกเบีAย
ที!แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

ราคาทุนตัดจําหน่าย

1,206

-

-

-

35

1,241

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

-

-

-

102,829
693

102,829
693

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

11,524

-

-

-

11,524

0.10 - 0.90

ราคาทุนตัดจําหน่าย

18,000
30,730

14,300
14,300

-

-

103,557

32,300
148,587

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

39,522

88,841

88,841

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

3.40 - 3.47

10,000

-

39,522

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

39,625

49,625

2.50

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

14,400
472

13,600
1,402
23,595
38,597

128,466

3.50
6.86

14,852
79,246

-

28,000
1,874

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

38,447
246,309

3.47

-

0.10 - 0.90

มูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิ นที!ผูซ้ Aื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี!ยนเครื! องมือทางการเงินกันในขณะที!ทA งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี!ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี!ไม่มีความเกี!ยวข้องกัน บริ ษทั ใช้วิธีการและสมมติฐ าน
ดังต่อไปนีAในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ เนื!องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเหล่านีA มี
อัตราดอกเบีAยลอยตัว หรื ออัตราดอกเบีAยคงที!ซ! ึ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีAยตามท้องตลาด
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนชัว! คราว: เป็ นมูลค่ายุติธรรมหรื อมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื!องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านีAจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันสัAน
เงินฝากประจําที!มีขอ้ จํากัดในการใช้: มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื!องจากมีอตั ราดอกเบีAยตามท้องตลาด
ลูกหนีAการค้า เจ้าหนีAการค้า ลูกหนีA หมุนเวียนอื!น เจ้าหนีAหมุนเวียนอื!น เงินให้กยู้ ืมระยะสัAนแก่กิจการที!เกี! ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมระยะสัAนจาก
กิจการที!เกี!ยวข้องกัน: มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื!องจากสิ นทรัพย์และหนีAสินทางการเงินเหล่านีAจะครบกําหนดในระยะเวลา
อันสัAน
ลูกหนีAการค้าระยะยาว: มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญเนื! องจากสิ นทรัพย์เหล่านีA คาํ นวณโดยใช้อตั รา
ดอกเบีAยตามท้องตลาด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัAนจากสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที!
เกี!ยวข้องกัน: มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ เนื!องจากมีอตั ราดอกเบีAยลอยตัวหรื ออัตราดอกเบีAยคงที! ซ! ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีAยตามท้องตลาด
หนีAสินตามสัญญาเช่า: มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมเนื!องจากหนีAสินเหล่านีAคาํ นวนโดยใช้อตั ราดอกเบีAยตามท้องตลาด
34.

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที! จาํ หน่าย เป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริ หาร
การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน การดําเนินธุรกิจแยกตามส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์และตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ มีดงั นีA
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
34.1 การดําเนินธุรกิจแยกตามภูมิศาสตร์
รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงาน - กําไร (ขาดทุน) ขัAนต้น ตามภูมิศาสตร์ ในงบการเงินสําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงั นีA

ขาย
ในประเทศ
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขัAนต้น
รายได้อื!น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

1,942.9
(1,609.5)
333.4

ขาย
ในประเทศ
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขัAนต้น
รายได้อื!น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื!น
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

1,733.8
(1,420.5)
313.3

31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)
ตัดบัญชี
ขาย
ระหว่าง
ต่างประเทศ
รวม
กัน
86.2
(70.9)
15.3

2,029.1
(1,680.4)
348.7

(54.3)
52.5
(1.8)

31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)
ตัดบัญชี
ขาย
ระหว่าง
ต่างประเทศ
รวม
กัน
38.6
(32.9)
5.7

1,772.4
(1,453.4)
319.0

(12.1)
11.7
(0.4)

สุทธิ
1,974.8
(1,627.9)
346.9
11.7
(155.6)
(106.8)
0.3
(9.9)
(18.0)
68.6

สุทธิ
1,760.3
(1,441.7)
318.6
23.4
(151.6)
(100.3)
(11.3)
3.4
(9.1)
(18.7)
54.4
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
34.2 การดําเนินธุรกิจแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้และผลการดําเนินงานจากส่ วนงาน - กําไร (ขาดทุน) ขัAนต้น ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในงบการเงินสําหรับแต่ละปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงั นีA
31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
ต้นทุนขาย
กําไรขัAนต้น
รายได้อื!น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั
ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

Animal
Health

Nutrition

547.9
(427.6)
120.3

385.3
(289.5)
95.8

Ingredient

Complete
feed

Diagnostic

290.4
(277.6)
12.8

358.6
(321.0)
37.6

433.5
(353.1)
80.4

อื!น ๆ
13.4
(11.6)
1.8

รวม
2,029.1
(1,680.4)
348.7

ตัดบัญชี
ระหว่าง
กัน
(54.3)
52.5
(1.8)

สุทธิ
1,974.8
(1,627.9)
346.9
11.7
(155.6)
(106.8)
0.3
(9.9)
(18.0)
68.6

31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
ต้นทุนขาย
กําไรขัAนต้น
รายได้อื!น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื!น
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั
ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

Animal
Health

Nutrition

639.6
(488.6)
151.0

364.6
(273.2)
91.4

Ingredient

Complete
feed

Diagnostic

278.5
(262.5)
16.0

283.9
(250.0)
33.9

205.8
(179.1)
26.7

อื!น ๆ

รวม

-

1,772.4
(1,453.4)
319.0

ตัดบัญชี
ระหว่าง
กัน
(12.1)
11.7
(0.4)

สุทธิ
1,760.3
(1,441.7)
318.6
23.4
(151.6)
(100.3)
(11.3)
3.4
(9.1)
(18.7)
54.4
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเกีย วกับลูกค้ารายใหญ่
กลุม่ บริ ษทั ไม่มีรายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศให้แก่ลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับแต่ละปี สิA นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
35.

ภาระผูกพันและหนีส; ินทีอ! าจเกิดขึน; กับบุคคลหรื อกิจการที!ไม่เกีย! วข้ องกัน

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนีA สินที!อาจเกิดขึAนดังต่อไปนีA
พัน
งบการเงินรวม
2564
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าและบริ การ (บาท)
ระยะเวลาที!ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที!เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

2,315
2,291
4,606

-

35
11
46

ภาระผูกพันเพือซื&อสินทรั พย์
สิ นค้า
- บาท
- เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
- ยูโร
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (บาท)

84,802
877
847
4,500

70,051
485
107
-

17,821
511
4,500

15,094
-

หนี&สินทีอ าจเกิดขึน& (บาท)
หนังสื อคํAาประกัน

39,398

53,613

7,524

22,524

สัญญาสําคัญ
ก)

เมื!อวันที! 1 กันยายน 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ! งทําสัญญาฉบับหนึ!งกับบริ ษทั ต่างประเทศที!ไม่เกี!ยวข้องกันแห่ งหนึ! ง โดยบริ ษทั ย่อยมี
หน้าที! ก) ซืA อผลิตภัณฑ์ข องบริ ษทั ต่างประเทศดังกล่าวเพื!อขายให้ลูกค้าของบริ ษทั ย่อย และ ข) ซืA ออุปกรณ์และติ ดตัAงในพืAนที! ข อง
ลูกค้าเพื!อให้ลูกค้าของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวใช้กบั ผลิตภัณ ฑ์ที!ซAื อจากบริ ษทั ย่อยตามที!ต กลงในสัญญา ในการนีA บริ ษทั ย่อยจะได้รั บ
ค่าบริ การตอบแทนเป็ นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กันตามที!ระบุในสัญญาตัAงแต่เดือนกันยายน 2563 บริ ษทั ย่อยสามารถบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่บริ ษทั ต่างประเทศดังกล่าวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
ข)

เมื!อวันที! 1 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (“สวทช.”)
เพื!อร่ วมมือกันดําเนินงานโครงการ การพัฒนาวัคซี นป้ องกันโรคระบาด ระยะเวลาการดําเนิ นงานโครงการเริ! มตัAงแต่วนั ที! 1 มีนาคม
2560 ถึงวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที!ระบุในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว บริ ษทั ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นโครงการทัAงแบบ
ตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิ น ในจํา นวนเงิ นรวม 13.0 ล้านบาท โดยส่ งมอบเป็ นจํา นวนงวดภายในระยะเวลาการดําเนิ น งานโครงการ
ดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขที!ระบุในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และฝ่ ายหนึ! งฝ่ ายใดสามารถบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้อีกฝ่ ายหนึ!งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ปัจจุบนั บริ ษทั จ่ายเงินสนับสนุนโครงการนีA แล้วจํานวน 4.5 ล้านบาท

36.

การบริ หารจัดการส่ วนทุน

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุ นซึ! งมี วตั ถุประสงค์การบริ หารกระแสเงิ นสดที!ดีอย่างต่อเนื! องและรักษาไว้ซ! ึ ง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื!อง
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อัตราส่วนหนีAสินต่อทุนมีดงั นีA
งบการเงินรวม
อัตราส่วนหนีA สินต่อทุน

2564

2563

2.44 : 1

2.83 : 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.63

1.81 : 1

หนีAสินหมายถึงหนีAสินรวม และทุนหมายถึงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการเปลี! ย นแปลงในวัต ถุป ระสงค์ นโยบายและกระบวนการจัด การส่ ว นทุนของกลุ่ม บริ ษทั ในระหว่า งปี สิA น สุ ดวัน ที! 31
ธันวาคม 2564 และ 2563
37.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ!งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ!งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1
มกราคม 2564 โดยบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดทํางบการเงินนีAเนื!องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษทั
ได้ประเมินผลกระทบที!อาจเกิดขึAนต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!ปรับปรุ งใหม่เหล่านีA ซึ! งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที!มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที!ถือปฏิบตั ิ
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บริ ษทั ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื! อ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที! 31 ธันวาคม 2564
38.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที! 1/2565 เมื!อวันที! 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติ เป็ นเอกฉัน ท์อนุมัติเรื! องพิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั สําหรั บปี สิA นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินจํานวน 90.2 ล้านบาท (อัตรา 0.41 บาทต่อหุ้นของ
จํานวนหุน้ 220,000,000 หุน้ )
39.

การอนุมัตงิ บการเงิน

คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนีAแล้วเมื!อวันที! 25 กุมภาพันธ์ 2565
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