
 

บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมอืน 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 



 

 

รำยงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ของผู้สอบบญัชีต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนซ่ึงรวมอยู่ในหนังสือช้ีชวน 
 
เสนอ คณะกรรมการของบรษิทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
รำยงำนต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนังสือช้ีชวน 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตังิานที่ใหค้วามเชื่อมัน่เพื่อรายงานต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนของบรษิทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งจัดท าโดยผู้บริหารของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน รวมเสมือนนี้ 
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมเสมอืนส าหรบังวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 งบกระแสเงินสดรวมเสมือนส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยหลกัเกณฑ์ทีผู่บ้รหิารใชเ้พื่อรวบรวม
ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 และขอ้ 4   
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนนี้รวบรวมขึ้นโดยผู้บรหิารของบรษิัท เพื่อแสดงผลกระทบของเหตุการณ์หรอืรายการที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนข้อ 4 ที่มีต่อฐานะการเงินรวมเสมือนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงานรวมเสมอืนส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และกระแสเงนิสด
รวมเสมอืนส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เสมอืนว่าเหตุการณ์หรอืรายการไดเ้กดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ ผู้บรหิารของบรษิัทได้คดัลอกข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และกระแสเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 ของบริษัทและบรษิัทย่อยจากข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัทและบริษัทย่อยและข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัทส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งข้อมูลทางการเงนิ
ดงักล่าวเป็นขอ้มลูทางการเงนิทีส่อบทานแลว้ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำรต่อข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 

ผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการรวบรวมข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนตามหลกัเกณฑ์ที่ ซึ่งได้อธิบาย ไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 และขอ้ 4 
 



 

 

ควำมเป็นอิสระและกำรควบคมุคณุภำพของผู้สอบบญัชี 
 

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีซึ่งใช้เป็นหลกัเกณฑ์พื้นฐานส าหรบัความซื่อสตัย์สุจรติ 
ความเทีย่งธรรม ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีและความระมดัระวงัรอบคอบ การรกัษาความลบั และพฤตกิรรมทางวชิาชพี 
 
ส านักงานของขา้พเจา้ปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที ่1 และคงไวซ้ึง่ระบบการควบคุมคุณภาพครบทุกองค์ประกอบ
ตามมาตรฐาน รวมถงึ นโยบายและวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐาน
ทางวชิาชพี และกฎหมายและขอ้ก าหนดของขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ร ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่ อการรวมรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ 
ซึง่ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 และขอ้ 4 ในสาระส าคญั 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมัน่ รหัส 3420 เรือ่งงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่เพือ่รายงานต่อการรวบรวม 
ข้อมูลทางการเงินเสมือนทีร่วมอยู่ในหนังสือชี้ชวน  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่า ผู้บรหิารรวบรวมข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนตามหลกัเกณฑ์ซึ่งได้อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 และขอ้ 4 ในสาระส าคญัหรอืไม่ 
 
วตัถุประสงค์ของงานนี้มไิด้เพื่อให้ข้าพเจา้รบัผดิชอบต่อการปรบัปรุงแก้ไขหรอืการออกรายงานใหม่ หรอืการแสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงนิในอดีต ซึ่งใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน และการปฎิบัติงานของข้าพเจ้าไม่ได้รวมถึงการ
ตรวจสอบหรอืสอบทานขอ้มลูทางการเงนิดงักล่าว 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนทีร่วมอยู่ในหนังสอืชี้ชวนมวีตัถุประสงค์เพยีงเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบของเหตุการณ์หรอืรายการ
ที่มีนัยส าคญัต่อข้อมูลทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ปรบัปรุงของกลุ่มบรษิัท เสมือนว่าเหตุการณ์หรอืรายการเกิดขึ้น ณ วนัที่ที่ระบุไว้ 
เพื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าว ดงันัน้ ขา้พเจา้ไม่ใหค้วามเชื่อมัน่ใด ๆ ต่อผลที่เกิดขึ้นจรงิของเหตุการณ์หรอืรายการที่เสนอในระหว่าง
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
งานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลเพื่อรายงานว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนถูกรวบรวมตามหลกัเกณฑ์ทีใ่ชใ้นสาระส าคญั
หรอืไม่นัน้ รวมถึงการประเมนิว่าหลกัเกณฑ์ที่ผู้บรหิารใช้ในการรวบรวมข้อมูลมคีวามสมเหตุสมผลหรอืไม่ส าหรบัการแสดงถึง
ผลกระทบทีม่นีัยส าคญัจากเหตุการณ์หรอืรายการโดยตรง และเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอว่า 
• รายการปรบัปรุงเสมอืนทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้สดงอย่างเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
• ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนสะท้อนถึงการน ารายการปรบัปรุงเสมือนข้างต้นไปปรบัปรุงข้อมูลทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ 

ถูกปรบัปรุงอย่างเหมาะสม 
 



 

 

วธิกีารปฏบิตังิานทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของขา้พเจา้ตามความเขา้ใจในลกัษณะของกจิการ รวมถงึเหตุการณ์หรอืรายการทีใ่ช้
ในการรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน และสถานการณ์ของงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึการประเมนิการน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานทีข่า้พเจา้ไดร้บัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ควำมเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนข้างต้นนี้ได้รวบรวมตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูล  
ทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 และขอ้ 4 ในสาระส าคญั 
 
ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนเปรยีบเทียบได้น ามาจากข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนซึ่งผู้สอบบัญชไีด้ออกรายงานซึ่งให้ความ
เชื่อมัน่ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนขอ้ 3 
 
ข้อจ ำกดัในกำรน ำไปใช้ 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนถูกจดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน  
เพื่อประกอบการยื่นขอท าค าเสนอขายหุน้สามญัของบรษิัท ไอเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ รายงานนี้ไม่ควรน าไปใช้
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมอืน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,543,462 702,645

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สทุธิ 3,975,101 2,207,050

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ - 555,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 5,096,552 3,497,931

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 9,698 6,521

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 196,596 65,077

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 11,821,409 7,034,931

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 4,489,229 4,171,417

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 46,822 31,731

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สทุธ ิ 8,437 8,819

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ - 1,978

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสทุธิ 81,577 36,471

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 390,654 223,147

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 5,016,719 4,473,563

รวมสินทรพัย  ์    16,838,128 11,508,494

กรรมการ                                                                            กรรมการ                                                                  .

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนี้

4



บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมอืน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 6,336,325 -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 2,669,446 1,576,011

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 2,300,000

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธิ 15,394 9,629

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 60,632 46,989

หนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์ 1,036,209 123,796

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 6,480 8,111

รวมหนี้สินหมนุเวียน 10,124,486 4,064,536

หนี้สินไมห่มนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 31,678 22,476

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 613,085 578,299

หนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์ 94,104 1,925

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 18,628 23,753

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 757,495 626,453

รวมหนี้สิน 10,881,981 4,690,989

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนี้
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บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมอืน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 3,000,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 36,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 3,000,000 360,000

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 2,400,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 36,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 2,400,000 360,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 240,000 240,000

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 300,000 36,000

จดัสรรแลว้ - สาํรองอืน่ 44 44

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,460,006 6,513,100

ผลแตกต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (409,437) (409,437)

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (1,034,265) 77,798

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,956,348 6,817,505

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (201) -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,956,147 6,817,505

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 16,838,128 11,508,494

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนี้
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บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 6,121,979 3,354,137

ตน้ทุนขาย (4,570,010) (2,708,280)

กาํไรข ัน้ต้น 1,551,969 645,857

รายไดอ้ื่น 57,851 20,311

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,609,820 666,168

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (136,482) (103,977)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (184,678) (137,900)

กาํไร (ขาดทุน) อื่น สทุธิ 227,333 112,337

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,515,993 536,628

ตน้ทุนทางการเงนิ (30,602) (7,823)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,485,391 528,805

ภาษเีงนิได้ (17,085) (3,727)

กาํไรสาํหรบังวด 1,468,306 525,078

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (15,972) (8,473)

การจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนจาก

สาํรองรายการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสทุธจิากภาษเีงนิได้ 298,217 85,433

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่งสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ (849,542) (236,468)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (567,297) (159,508)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (567,297) (159,508)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 901,009 365,570

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี
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บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,468,099 525,078

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 207 -

กาํไรสาํหรบังวด 1,468,306 525,078

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 900,804 365,570

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 205 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 901,009 365,570

กาํไรต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท) (หมายเหตฯุ ข้อ 4.8)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)

กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 0.61 1.46

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี
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บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 15,828,803 10,377,101

ตน้ทุนขาย (11,730,230) (7,936,016)

กาํไรข ัน้ต้น 4,098,573 2,441,085

รายไดอ้ื่น 139,641 96,707

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,238,214 2,537,792

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (392,241) (302,318)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (505,757) (342,304)

กาํไร (ขาดทุน) อื่น สทุธิ 440,982 274,401

กาํไรจากการดาํเนินงาน 3,781,198 2,167,571

ตน้ทุนทางการเงนิ (52,513) (24,948)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,728,685 2,142,623

ภาษเีงนิได้ (3,230) (9,353)

กาํไรสาํหรบังวด 3,725,455 2,133,270

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (35,680) (15,703)

การจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนจาก

สาํรองรายการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสทุธจิากภาษเีงนิได้ 437,865 69,450

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่งสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ (1,335,385) (397,498)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (933,200) (343,751)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (933,200) (343,751)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,792,255 1,789,519

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี
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บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 และ พ.ศ . 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,725,670 2,133,270

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (215) -

กาํไรสาํหรบังวด 3,725,455 2,133,270

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,792,456 1,789,519

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (201) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,792,255 1,789,519

กาํไรต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท) (หมายเหตฯุ ข้อ 4.8)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)

กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 2.47 5.93

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี

10



บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวมเสมือน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

30 กนัยายน

พ.ศ . 2565

พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,728,685

รายการปรบัปรุงกาํไรจากการดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 428,781

คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหน้ีการคา้ 6,485

คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 18,362

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,786

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ (2,633)

การปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ 108,037

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น (125,692)

ตน้ทุนทางการเงนิ 75,716

ดอกเบีย้รบั (23,433)

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดห้ลงัรายการปรบัปรุงกาํไรจากการดาํเนินงาน 4,249,094

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (1,627,095)

- สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ (1,623,312)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (105,746)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (24,373)

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ 891,713

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นลดลง (1,631)

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นลดลง (5,125)

เงนิสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน 1,753,525

- จา่ยภาษเีงนิได้ (59,605)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน 1,693,920

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี
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บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวมเสมือน (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

30 กนัยายน

พ.ศ . 2565

พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (736,915)

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (854)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ 555,707

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 5,269

ดอกเบีย้รบั 11,361

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (165,432)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 6,336,325

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่ (2,300,000)

เงนิสดจา่ยเพื่อชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (10,053)

จา่ยดอกเบีย้ (52,172)

จา่ยตน้ทุนทางการเงนิอื่น (10,541)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 2,040,000

เงนิปันผลจา่ยแก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (5,691,429)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 312,130

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 1,840,618

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 702,645

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 199

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 2,543,462

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด 

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) 169,496

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 25,240

เงนิปันผลคา้งจา่ย (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) 8,571

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี
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  1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท” หรอื “ i-Tail”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดัซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื เลขที ่979/92-94 ชัน้ 29 อำคำรเอส เอม็ ทำวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำสำมแห่งในจงัหวดัสงขลำและจงัหวดัสมุทรสำคร 
 
บรษิัทอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ของบรษิัท (“บรษิัทใหญ่”) และถือหุ้น  
ในบรษิัทคดิเป็นร้อยละ 99.55 ของจ ำนวนหุ้นของบรษิัท บรษิัทใหญ่เป็นบรษิัทที่จดัตัง้อยู่ในประเทศไทย และจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบักำรผลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก และธุรกจิอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 
 
รายละเอยีดของบรษิทัย่อยของบรษิทัทีแ่สดงในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลของบรษิทัและบรษิทัย่อยส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
ประเทศท่ี
จดัตัง้ 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

    

i-Tail Americas, Inc. (ITA) ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 100% 
US Pet Nutrition, LLC (USPN)  
   (ถอืโดย ITA) 

ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์ 
   เลีย้งและผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

สหรฐัอเมรกิำ 100% 

Japan Pet Nutrition Co., Ltd. (JPN) ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์ 
   และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ญีปุ่่ น 90% 

 
  2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนทีก่ล่ำวถึงในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
เสมอืน ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนและ
เกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 งบกระแสเงนิสดรวมเสมอืนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2565 และหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืน (รวมเรยีก “ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืน”) ภำยใต้หลกัเกณฑ์และ  
ขอ้สมมตฐิำนตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 3 และขอ้ 4 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ได้จดัท ำขึน้โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใชป้ระกอบในหนังสือชี้ชวนของบรษิทั  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรยื่นขอท ำค ำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทต่อคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และเพื่อใหข้อ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนแสดงถงึผลกระทบอนัเป็นสำระส ำคญัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิทีจ่ะมตี่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงนิ โดยถอืเสมอืนหนึ่งว่ำกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัของบรษิทั
ใหญ่ กำรยกเลกิกำรผลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก กำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั และกำรรบัโอนธุรกจิ
อำหำรสตัว์เลี้ยงจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั (รวมเรยีก “กำรปรบัโครงสร้ำงธุรกิจ”) ตำมที่อธิบำยไว้ใน  
หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1 นอกจำกนัน้ ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ไดส้ะทอ้นกำรจดัหำเงนิทุนทีจ่ ำเป็นในกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิตำมที่
อธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4.6 ดว้ย โดยบรษิทัได้ปรบัปรุงเหตุกำรณ์ข้ำงต้นเสมอืนหนึ่งว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นวนัทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 ทีร่วมอยู่ในหนังสอืชีช้วนของบรษิทั   
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ทัง้นี้ ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้จดัท ำขึ้นโดยใช้ขอ้สมมตฐิำนที่เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจรงิ  จงึไม่ได้เป็นเครื่องชี้วดัฐำนะ
กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนซึ่งอำจเกิดขึ้นจรงิ และขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้อำจไม่เหมำะสมส ำหรบัวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำก
วตัถุประสงคท์ีก่ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
 
ในกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนน้ี บรษิทัไดน้ ำเสนอเฉพำะขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้โดยทีไ่ม่ไดจ้ดัท ำและน ำเสนองบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมเสมอืน และหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนตำมทีก่ ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิของไทย โดยนโยบำยบญัชทีี่ใชเ้หมอืนกนักบังบกำรเงนิประจ ำปี ยกเวน้ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิ
รวมเสมอืนตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยตำมโครงสรำ้งตำมขอ้สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4 จะรวม
เรยีกว่ำ “กลุ่มบรษิทั” ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้ 
 
  3 หลกัเกณฑท่ี์ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ีไดร้วบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลูทางการเงนิดงัต่อไปนี้ 

 
3.1 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีส่อบทำนแล้วของบรษิทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ 

จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
3.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิของ US Pet Nutrition, LLC (USPN) ที่จดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
3.3 ขอ้มลูรำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มบรษิทัส ำหรบังวดสำมเดอืนและเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
3.4 ข้อสมมติฐำนของผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องกบักำรปรบัโครงสร้ำงธุรกิจ ซึ่งอำจเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นภำยในหรอืหลงัจำกวนัที่ใน  

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้ รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวข้องที่พงึมีในกำรยกเลิกกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ
ภำชนะปิดผนึกและกำรประกอบธุรกจิอำหำรสตัวเ์ลี้ยง ซึง่ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4 

3.5 ขอ้สมมตฐิำนของผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัหำเงนิเพื่อเป็นทุนในกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ ซึง่ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4.6 
 

รำยกำรปรบัปรุงส ำหรบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้ขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิทีส่นับสนุนและเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจ
และกจิกรรมกำรจดัหำเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยไดอ้ธบิำยเพิม่เตมิไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4 อย่ำงไรกต็ำม รำยกำรปรบัปรุงขอ้มูลทำงกำรเงนิรวม
เสมอืนนัน้ไม่ไดส้ะทอ้นถงึผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท ำงำนร่วมกนัหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ รวมถงึผลของกำรท ำงำน
ร่วมกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 
 
ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนเปรยีบเทยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ผูบ้รหิำรไดอ้ำ้งองิกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ตำมรำยงำนทีใ่หค้วำม
เชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชตี่อกำรรวบรวมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนซึ่งรวมอยู่ในหนังสอืชีช้วนส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนดงักล่ำว 
ลงวนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2565 

2. งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ตำมรำยงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ของ
ผู้สอบบัญชีต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนซึ่งรวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวนส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนดงักล่ำว  
ลงวนัที ่21 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 
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  4 ข้อสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้สอดคล้องกบัขอ้สมมตฐิำนทีใ่ช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวม
เสมอืนดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ตำมรำยงำนทีใ่หค้วำม
เชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชตี่อกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนซึ่งรวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวนส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำน
ดงักล่ำว ลงวนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2565 

2. งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ตำมรำยงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ของ
ผู้สอบบัญชีต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนซึ่งรวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวนส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนดงักล่ำว  
ลงวนัที ่21 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 

 
ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนสรุปไดด้งันี้ 
 
4.1 กำรปรบัโครงสร้ำงธรุกิจ 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิทัไดอ้นุมตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจ โดยกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยให้แก่
บรษิทัในกลุ่มทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัของบรษิทัใหญ่ กำรยกเลกิกำรผลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก 
กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั และกำรรบัโอนธุรกจิอำหำรสตัว์เลี้ยงจำกบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุม
เดยีวกนั ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
4.1.1 เมื่อวนัที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทไดม้มีตอินุมตักิำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบริษัท  

เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั (APC) ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99 ให้แก่บริษัทใหญ่ โดยบริษัทได้ท ำสญัญำกำรโอนหุ้น 
(Share Purchase Agreement: SPA) ใหแ้ก่บรษิทัใหญ่ในวนัที ่9 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 และมมีลูค่ำกำรขำยเงนิลงทุน
จ ำนวน 351.38 ลำ้นบำท 
 

4.1.2 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ท ำสัญญำขำยเงินลงทุน (Capital Contribution Transfer Agreement: 
CCTA) ทัง้หมดใน Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. (YCC) ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ใหแ้ก่บรษิทัในเครอื
ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันของบริษัทใหญ่ มูลค่ำกำรขำยเงินลงทุนคิดเป็นจ ำนวน  350,000 ล้ำนเวียดนำมดอง 
(เทยีบเท่ำจ ำนวน 503.33 ลำ้นบำท)  

 
4.1.3 เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มมีติอนุมตัิกำรยกเลิกส่วนงำนกำรผลิตและ

จ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปอื่น ๆ ซึ่งผู้บริหำรคำดว่ำจะสำมำรถยกเลิกธุรกิจดังกล่ำวได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในปี  
พ.ศ. 2565 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีแผนในกำรขำยสินทรัพย์หรือเลิกจ้ำงพนัก งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรยกเลิก 
ส่วนงำนดงักล่ำว เนื่องจำกรำยกำรดงักล่ำวสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนและกำรผลติของส่วนงำนอื่นของบรษิทัได้ 
 

4.1.4 เมื่อวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิัท i-Tail Americas, Inc. (ITA) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทที่ได้จดัตัง้ขึ้นใหม่ 
ในระหว่ำงปี ได้เข้ำท ำสญัญำซื้อเงนิลงทุน (Membership Interest Purchase Agreement: MIPA) เพื่อซื้อเงินลงทุน
บรษิทั US Pet Nutrition, LLC (USPN) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดย USPN เป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอเมรกิำ
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัของบรษิัทใหญ่ของบรษิัท มูลค่ำกำรซื้อเงนิลงทุนคดิเป็นจ ำนวน  4.52 ล้ำนเหรยีญ
สหรฐั หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 146.67 ลำ้นบำท (อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562) 
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4.1.5 เมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ ำสญัญำรบัโอนหน่วยธุรกจิเกี่ยวกบัอำหำรสตัว์เลี้ยง (Business Transfer 

Agreement: BTA) จำกบรษิัท ไทยรวมสนิพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั (TUM) ซึ่งรวมถึงกำรซื้อสนิทรพัย์และกำรโอน
พนักงำนบำงส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจดงักล่ำว โดยมสีิง่ตอบแทนที่จ่ำยซื้อทัง้หมดจ ำนวน 2,224 ล้ำนบำท  
ซึง่เท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิทัพจิำรณำ
ว่ำกำรโอนธุรกิจดังกล่ำวสินทรัพย์ที่ได้มำและหนี้สินที่ร ับมำที่ประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจตำมค ำนิยำมที่ระบุไว้ใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ ดงันัน้ ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนชุดนี้ 
บรษิทัไดแ้สดงรำยกำรรวมธุรกจิดงักล่ำวเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยมขีอ้
สมมติฐำนให้มูลค่ำกำรจ่ำยซื้อดงักล่ำวเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธิที่ซื้อมำจำก TUM ซึ่งประกอบด้วย 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนของพนักงำนทีร่บัโอน ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนน้ีถอืเสมอืนว่ำกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิขำ้งต้นนัน้เกดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็น
วนัที่สอดคล้องกับข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
ทีร่วมอยู่ในหนังสอืชีช้วนของบรษิทั โดยรายละเอยีดของบรษิทัย่อยของบรษิทัส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนชุดนี้มดีงันี้ 
 
   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ ณ วนัท่ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
ประเทศท่ี
จดัตัง้ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

     

US Pet Nutrition, LLC (USPN)  
   (เสมอืนว่ำถอืโดยบรษิทัตัง้แต่ 
   วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562) 

ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์ 
   เลีย้งและผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

สหรฐั 
อเมรกิำ 

100% 100% 

i-Tail Americas, Inc. (ITA)* ผูล้งทุน สหรฐั 
อเมรกิำ 

100% 100% 

Japan Pet Nutrition Co., Ltd. 
   (JPN)** 

ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์ 
   และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ญีปุ่่ น 90% 90% 

 
*  ITA เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อลงทุนใน USPN และไม่มกีำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ

รวมเสมอืนชุดนี้ บรษิัทได้จดัท ำเสมอืนว่ำบรษิัทเป็นผู้ถือหุ้นใน USPN (หมำยเหตุฯ ข้อ 4.4) และได้รวม ITA ในกำรจดัท ำ
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน 

**  เนื่องจำก JPN เป็นบรษิทัที่เพิง่จดัตัง้ใหม่ในปี พ.ศ. 2564 และยงัไม่เริม่ด ำเนินงำน ดงันัน้ ผลกระทบต่อส่วนของผู้มีส่วน 
ไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในปี พ.ศ. 2564 จงึไม่มสีำระส ำคญั 
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4.2 กำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยให้แก่บริษทัในกลุ่มท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัของบริษทัใหญ่ 

 
บรษิัทรบัรู้รำยกำรขำยเงนิลงทุนใน APC และ YCC เสมอืนว่ำรำยกำรดงักล่ำวได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเท่ำกบัรำคำจรงิทีเ่กดิขึน้ในวนัทีข่ำยเงนิลงทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1.1 และ 4.1.2) ดงันัน้ บรษิทัจะไม่รบัรู้
รำยไดเ้งนิปันผลทีไ่ดร้บัจำก APC และ YCC ภำยหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้  
 
ในกำรจดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีแ่สดง
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัด้วยก ำไรสะสม โดยก ำไรสะสมดงักล่ำวประกอบด้วย (1) รบัรูก้ ำไรสะสมทีเ่กี่ยวข้องกบั 
APC และ YCC ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นวนัทีเ่สมอืนว่ำกำรขำยเงนิลงทุนใน APC และ YCC ไดเ้กดิขึน้ (2) กลบั
รำยกำรเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจำก APC และ YCC ทีไ่ดร้บัในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 และ (3) กลบัรำยกำรผลขำดทุนอนัเกดิจำกกำร
ขำยเงนิลงทุนใน YCC ทีเ่กดิขึน้จรงิเมื่อวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และบรษิทัได้รบัรู้ผลแตกต่ำงของรำยกำรปรบัปรุงเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อยและก ำไรสะสมขำ้งตน้ไปยงัเงนิสดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัปรบัปรุงก ำไรสะสมใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 โดยก ำไรสะสมดงักล่ำวประกอบด้วย (1) รบัรู้
ก ำไรสะสมที่เกี่ยวข้องกับ APC ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวนัที่เสมือนว่ำกำรขำยเงินลงทุนดงักล่ำวได้เกิดขึ้น  
(2) กลบัรำยกำรก ำไรสะสมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจำก APC และ YCC และขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนใน YCC 
ทีเ่กดิขึน้จรงิในปี พ.ศ. 2564 และ (3) กลบัรำยกำรก ำไรที่เกิดจำกกำรขำยเงนิลงทุนใน APC ทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกจิกำรส ำหรบังวด 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 โดยบรษิัทปรบัปรุงรำยกำรดงักล่ำวไปยงัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

4.3 กำรยกเลิกกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก 
 
บรษิัทปรบัปรุงรำยกำรที่เป็นสำระส ำคญัที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินงำนของกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปอื่น ๆ 
(หมำยเหตุฯ ข้อ 4.1.3) เพื่อให้ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้สะท้อนกำรยกเลิกธุรกิจดงักล่ำว โดยข้อสมมติฐำนที่ใช้ใน 
กำรปรบัปรุงรำยกำรดงักล่ำวมดีงันี้ 

1) ส ำหรบัรำยกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงกบัธุรกจิทีย่กเลกิ รำยกำรปรบัปรุงจะก ำหนดตำมกจิกรรมทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้ง  
2) ส ำหรบัรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งทำงอ้อมกบักำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักล่ำว บรษิทัจะปันส่วนรำยกำรปรบัปรุงโดยอ้ำงอิง

เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมลกัษณะของรำยกำร  
 
รำยกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีป่รบัปรุงในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน ไดแ้ก่ ลูกหนี้กำรคำ้ สนิคำ้คงเหลอื เจำ้หนี้กำรคำ้ ภำษเีงนิได้
นิตบิุคคลคำ้งจ่ำย และผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติและกำรจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรปูอื่น ๆ  
 
บรษิัทรบัรู้รำยกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนที่ปันส่วนให้กบัธุรกิจที่ยกเลิก เสมอืนว่ำไม่มรีำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
ของธุรกจินี้รวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 และรบัรู้รำยกำรปรบัปรุงสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ปันส่วนของธุรกิจที่ยกเลิกตำมเกณฑ์ที่อธิบำยไว้ข้ำงต้น กบั
ก ำไรสะสมทีเ่กดิขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิทีย่กเลกิตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวนัทีเ่สมอืนว่ำธุรกจินี้ได้
ยกเลกิกำรด ำเนินงำนแล้ว จนถงึวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่หลอืของแต่ละงวดไปยงัเงนิสดในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิรวมเสมอืน  
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4.4 กำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 

 
บรษิทัรบัรูก้ำรซื้อเงนิลงทุนใน USPN เสมอืนหนึ่งว่ำเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1.4) ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 โดยมมีลูค่ำกำรจ่ำยซื้อเงนิลงทุนคดิเป็นจ ำนวน 4.52 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 146.67 ลำ้นบำท 
(อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562) มูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิสุทธหิลงัหกัสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อ
ธุรกจิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 คดิเป็นจ ำนวน 262.76 ลำ้นบำท และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมลูค่ำของสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อ
ธุรกจิดงักล่ำวจงึเกิดผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัจ ำนวน 409.43 ล้ำนบำท ซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิเสมอืนรวม ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
 
ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้รวมข้อมูลทำงกำรเงนิของบรษิัท USPN โดยบรษิัทได้ตดั
รำยกำรระหว่ำงกนัคงเหลอืระหว่ำงบรษิทักบั USPN ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และตดัรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบรษิทั
กบั USPN ทีเ่กดิขึน้ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ส ำหรบัภำษีเงนิไดแ้ละภำษีเงนิได้
รอตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั USPN ทีแ่สดงในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน พ.ศ. 2564 ไดแ้สดงตำมจ ำนวนทีเ่คยรบัรูไ้วใ้นขอ้มูล
ทำงกำรเงนิของ USPN โดยไม่ไดม้กีำรค ำนวณใหม่ 
 
ส ำหรบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ของรอบระยะเวลำบัญชีดงักล่ำวของ USPN เป็นรำยกำรปรบัปรุงข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนด้วยวิธีเดียวกันกับกำรจัดท ำ  
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลของบรษิทัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัได้
ซื้อเงินลงทุนในบริษัท USPN แล้วตัง้แต่วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ วนัที่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 ได้รวมรำยกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมที่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของ USPN ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวนัที่เสมือนว่ำบริษัทได้ซื้อเงินลงทุนใน USPN จนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 โดยปรบัปรุงไปยงั
รำยกำรเงนิสดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

4.5 กำรรบัโอนธรุกิจอำหำรสตัวเ์ลี้ยงจำกบริษทัท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัโอนธุรกจิผลติภณัฑอ์ำหำรสตัวเ์ลี้ยงจำก TUM (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1.5) 
บรษิทัไดป้รบัปรุงรำยกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของธุรกจิอำหำรสตัว์เลี้ยงเพื่อให้ขอ้มูลทำงกำรเงนิ
รวมเสมอืนนี้สะทอ้นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักล่ำว โดยขอ้สมมติฐำนทีใ่ชใ้นกำรปรบัปรุง
รำยกำรปรบัปรุงดงักล่ำวมดีงันี้ 
1) ส ำหรบัรำยกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงกบัธุรกจิอำหำรสตัวเ์ลี้ยงทีร่บัโอนมำ รำยกำรปรบัปรุงจะก ำหนดตำมกจิกรรมทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้ง 
2) ส ำหรบัรำยกำรที่เกี่ยวข้องทำงอ้อมกบักำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักล่ำว บรษิัทจะปันส่วนรำยกำรปรบัปรุงโดยอ้ำงอิง 

ตำมเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมลกัษณะของรำยกำร 
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รำยกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีป่รบัปรุงในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ไดแ้ก่ ลูกหนี้กำรคำ้ สนิคำ้
คงเหลอื เจำ้หนี้กำรคำ้ ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย รำยไดร้บัล่วงหน้ำ และเจำ้หนี้อื่น โดยบรษิทัรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสนิทรพัย์และหนี้สนิ 
ที่ปันส่วนของธุรกิจอำหำรสตัว์ตำมเกณฑ์ที่อธิบำยไว้ข้ำงต้นกบัก ำไรสะสมที่เกิดขึ้นจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิ จดงักล่ำว
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวนัที่เสมอืนว่ำได้รบัโอนธุรกิจอำหำรสตัว์เลี้ยงมำจำก TUM จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่หลอืไปยงัเงนิสดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และบรษิัท
รบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัธุรกิจดงักล่ำว เสมอืนว่ำผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
ในกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดร้บัรูก้ ำไรสะสม 
ทีเ่กดิขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิดงักล่ำวตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นวนัทีเ่สมอืนว่ำไดร้บัโอนธุรกจิอำหำร
สตัวเ์ลีย้งมำจำก TUM จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่หลอืไปยงัเงนิสดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 ส ำหรบังบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 บรษิัทไม่มกีำรปรบัปรุงข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักล่ำว 
เนื่องจำกบรษิทัได้รบัโอนธุรกจิดงักล่ำวมำตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิดงักล่ำว
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2565 ของบรษิทัแลว้ 
 

4.6 แหล่งเงินทุนและค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 
 
ส่วนหนึ่งของสมมตฐิำนส ำหรบัรำยกำรปรบัปรุงของขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนเกี่ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ 
ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

จ ำนวน ระยะเวลำ วนัเร่ิมต้น อตัรำดอกเบีย้ ข้อสมมติฐำนเก่ียวกบักำรช ำระคืน* 
     

2,300  
ลำ้นบำท 

4 ปี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

รอ้ยละ 0.88  
ต่อปี 

ดอกเบีย้ครบก ำหนดช ำระทุกเดอืน และบรษิทัช ำระ
คนืเงนิต้นเตม็จ ำนวนในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565 

 
*  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ที่อ้ำงอิงตำมหมำยเหตุฯ ข้อ 3 มีข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบั 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกบรษิัทใหญ่ โดยมวีนัครบก ำหนดช ำระคนืในวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ทัง้นี้ ในกำรจดัท ำข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้มกีำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตฐิำนดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อ
กำรจดัประเภทรำยกำรของหน้ีสนิเงนิกูย้มืในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 
จุดประสงคข์องเงนิกูย้มืขำ้งตน้ คอื เพื่อใชใ้นกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1 
 
บริษัทรับรู้เงินกู้ยืมและค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเสมือนว่ำบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำกู้ยืมเงินตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
โดยค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยที่อยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมเสมอืนส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 ค ำนวณจำกข้อมูลตำมตำรำงข้ำงต้น และภำษีเงนิได้นิติบุคคลส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้
อตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิเฉลีย่ของบรษิทัส ำหรบังวดดงักล่ำว 
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4.7 ภำษีเงินได้ 

 
ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมอืนนี้ บรษิัทปรบัปรุงภำษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักำรปรบัโครงสร้ำงธุรกิจ  
โดยค ำนวณจำกอตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยของบรษิทักบัก ำไรก่อนภำษเีงนิไดท้ำงบญัชทีีป่รบัปรุงในแต่ละงวด บรษิทัปรบัปรุง
ภำษีเงินได้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืน  คู่กับภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมเสมอืน ทัง้นี้  
บริษัทไม่ได้ปรบัปรุงรำยกำรที่เกี่ยวข้องไปยงัภำษีเงนิได้รอตัดบญัชี เนื่องจำกผลกระทบต่อภำษีเงนิได้รอตัดบัญชไีม่เป็น
สำระส ำคญั 

 
4.8 กำรเปล่ียนแปลงในทุนเรือนหุ้น 

 
เมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทัจำกเดมิ
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท และมผีลให้จ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบรษิัทเปลี่ยนแปลงจำกเดมิจ ำนวน  
36 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวน 360 ลำ้นหุน้ บรษิทัจดทะเบยีนกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวนัที ่7 เมษำยน 
พ.ศ. 2565 จ ำนวนหุ้นที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
คดิจำกทุนเรอืนหุน้จ ำนวน 360 ลำ้นหุน้ 
 
ในวนัเดยีวกนันัน้ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ ำนวน 2,640 ลำ้นบำท จำกเดมิ
จ ำนวน 360 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท โpดยบรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
แล้วเมื่อวนัที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2565 ต่อมำ บรษิัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 2,040 ล้ำนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท 
และไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุ้นจ ำนวน 2,040 ล้ำนบำทครบถ้วนแล้วภำยในวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนหุ้นทุนที่
ไดร้บัช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดที่เป็นของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงงวด โดยจ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น
ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 เป็นจ ำนวน 2,400 ล้ำนหุน้ และจ ำนวน 1,510.77 ล้ำนหุ้น 
ตำมล ำดบั 
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  5 กำรปรบัปรงุข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 

ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงขอ้สมมตฐิำนในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนมดีงันี้ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

ของ i-Tail  
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 3.1) 

กำรปรบัปรงุขอ้มูล 
ทำงกำรเงินรวม

เสมือน 
ตำมข้อสมมติฐำน 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูลทำงกำร
เงินรวมเสมอืน 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 32,812 2,510,650 - 2,543,462 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 3,679,404 1,731,685 (1,435,988) 3,975,101 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 960,063 - (960,063) - 
สนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 4,292,331 938,029 (133,808) 5,096,552 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ 9,698 - - 9,698 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 183,439 13,157 - 196,596 
     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตำมวธิรีำคำทุน 169,394 (169,394) - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย 113,236 - (113,236) - 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธ ิ 4,489,229 - - 4,489,229 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ 46,822 - - 46,822 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สุทธ ิ 8,437 - - 8,437 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสุทธ ิ 39,489 13,337 28,751 81,577 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 390,654 - - 390,654 
         

รวมสินทรพัย ์ 14,415,008 5,037,464 (2,614,344) 16,838,128 
     

หน้ีสินหมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 6,336,325 - - 6,336,325 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,259,822 1,849,557 (1,439,933) 2,669,446 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 964,165 (964,165) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ 15,394 - - 15,394 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 29,445 31,187 - 60,632 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 1,036,209 - - 1,036,209 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 6,480 - - 6,480 
     

หน้ีสินไม่หมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 113,720 (113,720) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 31,678 - - 31,678 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 613,085 - - 613,085 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 94,104 - - 94,104 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 18,628 - - 18,628 
     

รวมหน้ีสิน 10,441,170 2,958,629 (2,517,818) 10,881,981 
     

ทุนจดทะเบยีนและส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 2,640,000 - - 2,640,000 
ก ำไรสะสม 2,341,012 2,521,390 (102,352) 4,760,050 
ผลแตกต่ำงจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - (409,437) - (409,437) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (1,007,174) (33,118) 6,027 (1,034,265) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - (201) (201) 
     

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,973,838 2,078,835 (96,526) 5,956,147 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 14,415,008 5,037,464 (2,614,344) 16,838,128 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ 
i-Tail (หมำยเหตุฯ 

ข้อ 3.1) 

กำรปรบัปรุงข้อมูล 
ทำงกำรเงินรวม
เสมือนตำมข้อ

สมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

   ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 5,459,871 2,003,962 (1,341,854) 6,121,979 
ตน้ทุนขำย (3,983,598) (1,945,638) 1,359,226 (4,570,010) 
     

ก ำไรขัน้ต้น 1,476,273 58,324 17,372 1,551,969 
รำยไดอ้ื่น 70,872 (578) (12,443) 57,851 
     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 1,547,145 57,746 4,929 1,609,820 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (124,640) (12,233) 391 (136,482) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (160,903) (23,775) - (184,678) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น สุทธ ิ 240,346 (4,167) (8,846) 227,333 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1,501,948 17,571 (3,526) 1,515,993 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (28,480) (13,999) 11,877 (30,602) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,473,468 3,572 8,351 1,485,391 
ภำษเีงนิได ้ (25,064) 4,830 3,149 (17,085) 
     

ก ำไรส ำหรบังวด 1,448,404 8,402 11,500 1,468,306 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน     
รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
   ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั     
   - ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - (15,460) (512) (15,972) 
   - กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส ำรองรำยกำรบญัช ี
        ป้องกนัควำมเสีย่งสุทธจิำกภำษเีงนิได้ 298,217 - - 298,217 
   - กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของรำยกำรบญัช ี
        ป้องกนัควำมเสีย่งสญัญำอนุพนัธส์ุทธจิำกภำษเีงนิได้ (849,542) - - (849,542) 
     

   รวมรำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
      ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (551,325) (15,460) (512) (567,297) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด สุทธิจำกภำษีเงินได้ (551,325) (15,460) (512) (567,297) 
     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 897,079 (7,058) 10,988 901,009 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ 
i-Tail (หมำยเหตุฯ 

ข้อ 3.1) 

กำรปรบัปรุงข้อมูล 
ทำงกำรเงินรวม
เสมือนตำมข้อ

สมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

   ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 14,867,952 4,771,576 (3,810,725) 15,828,803 
ตน้ทุนขำย (10,975,818) (4,490,051) 3,735,639 (11,730,230) 
     

ก ำไรขัน้ต้น 3,892,134 281,525 (75,086) 4,098,573 
รำยไดอ้ื่น 168,340 (700) (27,999) 139,641 
     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 4,060,474 280,825 (103,085) 4,238,214 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (350,502) (46,385) 4,646 (392,241) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (454,597) (51,160) - (505,757) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น สุทธ ิ 475,526 (15,822) (18,722) 440,982 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 65,784 (65,784) - - 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,796,685 101,674 (117,161) 3,781,198 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (52,479) (23,237) 23,203 (52,513) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 3,744,206 78,437 (93,958) 3,728,685 
ภำษเีงนิได ้ (27,457) (4,524) 28,751 (3,230) 
     

ก ำไรส ำหรบังวด 3,716,749 73,913 (65,207) 3,725,455 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน     
รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
   ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั     
   - ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - (30,487) (5,193) (35,680) 
   - กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส ำรองรำยกำรบญัช ี
        ป้องกนัควำมเสีย่งสุทธจิำกภำษเีงนิได้ 437,865 - - 437,865 
   - กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของรำยกำรบญัช ี
        ป้องกนัควำมเสีย่งสญัญำอนุพนัธส์ุทธจิำกภำษเีงนิได้ (1,335,385) - - (1,335,385) 
     

   รวมรำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
      ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (897,520) (30,487) (5,193) (933,200) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด สุทธิจำกภำษีเงินได้ (897,520) (30,487) (5,193) (933,200) 
     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 2,819,229 43,426 (70,400) 2,792,255 

  



บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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งบกระแสเงินสดรวมเสมือน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ 
i-Tail (หมำยเหตุฯ 

ข้อ 3.1) 

กำรปรบัปรุงข้อมูล 
ทำงกำรเงินรวม
เสมือนตำมข้อ

สมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

   ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 3,744,206 78,437 (93,958) 3,728,685 
รำยกำรปรบัปรุงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 428,781 - - 428,781 
   ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ - 6,485 - 6,485 
   ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื (2,955) 21,317 - 18,362 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 34,786 - - 34,786 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 
      ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธ ิ (2,633) - - (2,633) 
   กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมสญัญำอนุพนัธ ์ 108,037 - - 108,037 
   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (225,266) 3,555 96,019 (125,692) 
   ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (65,784) 65,784 - - 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 52,479 23,237 - 75,716 
   ดอกเบีย้รบั (23,433) - - (23,433) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิไดห้ลงัรำยกำรปรบัปรุง 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 4,048,218 198,815 2,061 4,249,094 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน     
   - ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (2,386,354) 1,167,683 (408,424) (1,627,095) 
   - สนิคำ้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (1,318,786) (400,973) 96,447 (1,623,312) 
   - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (105,746) - - (105,746) 
   - สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (24,373) - - (24,373) 
   - เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 317,606 158,394 415,713 891,713 
   - หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นลดลง (1,631) - - (1,631) 
   - หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ลดลง (5,125) - - (5,125) 
     

เงนิสดไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน 523,809 1,123,919 105,797 1,753,525 
   - จ่ำยภำษเีงนิได ้ (12,616) (46,989) - (59,605) 
     

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 511,193 1,076,930 105,797 1,693,920 
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งบกระแสเงินสดรวมเสมือน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ 
i-Tail (หมำยเหตุฯ 

ข้อ 3.1) 

กำรปรบัปรุงข้อมูล 
ทำงกำรเงินรวม
เสมือนตำมข้อ

สมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

   ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน     
ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (736,915) - - (736,915) 
ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (854) - - (854) 
เงนิสดจ่ำยช ำระหนี้จำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (167,965) 167,965 - - 
เงนิสดรบั(จ่ำย)สุทธเิพื่อเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (316,361) - 872,068 555,707 
เงนิสดจ่ำยเพื่อเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย (100,020) - 100,020 - 
เงนิสดจ่ำยช ำระหนี้จำกกำรซื้อธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั (2,149,850) 2,149,850 - - 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 5,269 - - 5,269 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 351,376 (351,376) - - 
ดอกเบีย้รบั 11,361 - - 11,361 
     

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,103,959) 1,966,439 972,088 (165,432) 
     
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน     
เงนิสดรบัสุทธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 6,336,325 - - 6,336,325 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ - (2,186,280) (113,720) (2,300,000) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (10,053) - - (10,053) 
จ่ำยดอกเบีย้ (40,629) (11,543) - (52,172) 
จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิอื่น (10,541) - - (10,541) 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 2,040,000 - - 2,040,000 
เงนิปันผลจ่ำยแก่ผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (5,691,429) - - (5,691,429) 
     

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 2,623,673 (2,197,823) (113,720) 312,130 
     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 30,907 1,809,711 - 1,840,618 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,840 700,805 - 702,645 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสดและ 
   รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 65 134 - 199 
     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 32,812 2,510,650 - 2,543,462 
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งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

ของ i-Tail 

กำรปรบัปรงุขอ้มูล 
ทำงกำรเงินรวมเสมือน 

ตำมข้อสมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูลทำงกำร
เงินรวมเสมอืน 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,840 700,805 - 702,645 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 1,145,609 2,905,853 (1,844,412) 2,207,050 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ 555,707 - - 555,707 
สนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 2,970,590 564,702 (37,361) 3,497,931 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ 6,521 - - 6,521 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 65,077 - - 65,077 
สนิทรพัยข์องกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยทีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขำยจำก 
   กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 285,592 (285,592) - - 
     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตำมวธิรีำคำทุน 169,394 (169,394) - - 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธ ิ 4,171,417 - - 4,171,417 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ 31,731 - - 31,731 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สุทธ ิ 8,819 - - 8,819 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ 1,978 - - 1,978 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสุทธ ิ 36,471 - - 36,471 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 223,147 - - 223,147 
         

รวมสินทรพัย ์ 9,673,893 3,716,374 (1,881,773) 11,508,494 
     

หน้ีสินหมนุเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 4,091,295 (659,638) (1,855,646) 1,576,011 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 2,300,000 - 2,300,000 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ 9,629 - - 9,629 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย - 46,989 - 46,989 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 123,796 - - 123,796 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 8,111 - - 8,111 
     

หน้ีสินไม่หมนุเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 22,476 - - 22,476 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 578,299 - - 578,299 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 1,925 - - 1,925 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 23,753 - - 23,753 
         

รวมหน้ีสิน 4,859,284 1,687,351 (1,855,646) 4,690,989 
     

ทุนจดทะเบยีนและส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 600,000 - - 600,000 
ก ำไรสะสม 4,324,263 2,262,242 (37,361) 6,549,144 
ผลแตกต่ำงจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - (409,437) - (409,437) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (109,654) 176,218 11,234 77,798 
         

รวมส่วนของเจ้ำของ 4,814,609 2,029,023 (26,127) 6,817,505 
         

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 9,673,893 3,716,374 (1,881,773) 11,508,494 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือนส ำหรบั 

(ไม่ได้สอบทำนและ 
ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ 

i-Tail 

กำรจดั
ประเภท

ใหม่ 

กำรปรบัปรุง
ข้อมูล 

ทำงกำรเงินรวม
เสมือนตำมข้อ

สมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

   งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,148,947 - 2,708,829 (503,639) 3,354,137 
ตน้ทุนขำย (1,148,810) - (2,104,144) 544,674 (2,708,280) 
      

ก ำไรขัน้ต้น 137 - 604,685 41,035 645,857 
รำยไดเ้งนิปันผล 1,663,200 - (1,663,200) - - 
รำยไดอ้ื่น 13,072 2 9,397 (2,160) 20,311 
      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 1,676,409 2 (1,049,118) 38,876 666,169 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (51,025) 10,340 (73,270) 9,978 (103,977) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (65,772) (10,340) (53,992) (7,796) (137,900) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น สุทธ ิ 35,773 (2) 79,000 (2,434) 112,337 
      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1,595,385 - (1,097,380) 38,623 536,628 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (3,367) - (4,456) - (7,823) 
      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,592,018 - (1,101,836) 38,623 528,805 
ภำษเีงนิได ้ 1,211 - (4,938) - (3,727) 
      

ก ำไรส ำหรบังวด 1,593,229 - (1,106,774) 38,623 525,078 
      

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน      
รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
   ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  

 
   

   - ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำ 
        งบกำรเงนิ - 

- 
(8,193) (280) (8,473) 

   - กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไร 
        ขำดทุนจำกส ำรองรำยกำรบญัชป้ีองกนั 
        ควำมเสีย่งสุทธจิำกภำษเีงนิได้ 85,433 - - - 85,433 
   - กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของรำยกำร 
        บญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งสญัญำอนุพนัธส์ุทธ ิ
        จำกภำษีเงนิได้ (236,468) - - - (236,468) 
      

   รวมรำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
      ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (151,035) - (8,193) (280) (159,508) 
      

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด  
   สุทธิจำกภำษีเงินได้ (151,035) - (8,193) (280) (159,508) 
      

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 1,442,194 - (1,114,967) 38,343 365,570 
  



บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือนส ำหรบั 

(ไม่ได้สอบทำนและไม่ได้
ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ i-Tail 

กำรปรบัปรุงข้อมูล 
ทำงกำรเงินรวม
เสมือนตำมข้อ

สมมติฐำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

   งวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,878,829 7,277,142 (1,778,870) 10,377,101 
ตน้ทุนขำย (4,102,533) (5,597,735) 1,764,252 (7,936,016) 
     

ก ำไรขัน้ต้น 776,296 1,679,407 (14,618) 2,441,085 
รำยไดเ้งนิปันผล 1,663,200 (1,663,200) - - 
รำยไดอ้ื่น 69,426 36,643 (9,362) 96,707 
     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 2,508,922 52,850 (23,980) 2,537,792 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (128,518) (183,778) 9,978 (302,318) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (203,348) (138,368) (588) (342,304) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น สุทธ ิ 142,004 145,234 (12,837) 274,401 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2,319,060 (124,062) (27,427) 2,167,571 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (9,985) (14,963) - (24,948) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 2,309,075 (139,025) (27,427) 2,142,623 
ภำษเีงนิได ้ 1,174 (10,527) - (9,353) 
     

ก ำไรส ำหรบังวด 2,310,249 (149,552) (27,427) 2,133,270 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน     
รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
   ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั     
   - ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - (18,068) 2,365 (15,703) 
   - กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรขำดทุน 
        จำกส ำรองรำยกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
        สุทธจิำกภำษเีงนิได ้ 69,450 - - 69,450 
   - กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของรำยกำรบญัช ี
        ป้องกนัควำมเสีย่งสญัญำอนุพนัธส์ุทธจิำกภำษีเงนิได้ (397,498) - - (397,498) 
     

   รวมรำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น 
      ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (328,048) (18,068) 2,365 (343,751) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด  
   สุทธิจำกภำษีเงินได้ (328,048) (18,068) 2,365 (343,751) 
     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 1,982,201 (167,620) (25,062) 1,789,519 
 
  6 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนฉบบันี้ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัในวนัที ่25 ตุลำคม พ.ศ. 2565 
 




