
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั เซนต์เมด จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“กลุ่ม

บรษิทั”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 งบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

และเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและ

นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง “การรายงานทาง

การเงนิระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง

กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” ในสาระสาํคญั 

 

 

 

นางสาวอมรจิต เบ้าหลอ่เพชร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่10853 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม 2564 



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 27,734                36,623                24,493                33,433                

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 6 150,936              175,097              150,936              175,097              

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า

     ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,631                  1,431                  1,631                  1,431                  

สนิคา้คงเหลอื 7 221,972              175,459              221,972              175,459              

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ 40,846                19,042                40,846                19,042                

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 5,791                  4,096                  5,791                  4,096                  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 448,910              411,748              445,669              408,558              

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 8 15,000                15,000                15,000                15,000                

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า 408                    644                    408                    644                    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 -                     -                     10,000                10,000                

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 10 70,712                70,823                70,712                70,823                

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 71,439                70,022                72,266                70,897                

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 12 58,321                59,962                58,321                59,962                

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 13 993                    1,128                  993                    1,128                  

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 11,430                11,784                11,430                11,773                

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 1,734                  1,761                  1,733                  1,760                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 230,037              231,124              240,863              241,987              

รวมสินทรพัย์ 678,947              642,872              686,532              650,545              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1                       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

สินทรพัย์



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 169,382                151,485                169,382               151,485                

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 78,069                 54,414                 78,033                 54,391                 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,236                 10,819                 11,236                 10,819                 

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 18 9,211                   6,534                   9,211                   6,534                   

     - หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,024                   3,946                   4,024                   3,946                   

     - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 80,000                 60,514                 80,000                 60,514                 

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 837                     1,000                   837                     1,000                   

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 5 -                      -                      10,000                 10,000                 

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 1,610                   14,195                 1,610                   14,195                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 354,369                302,907                364,333               312,884                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 18 15,093                 18,087                 15,093                 18,087                 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 52,015                 53,033                 52,015                 53,033                 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 -                      20,000                 -                      20,000                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,536                 24,931                 25,536                 24,931                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 92,644                 116,051                92,644                 116,051                

รวมหน้ีสิน 447,013                418,958                456,977               428,935                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท

    - ทุนจดทะเบยีน 214,000,000 หุน้ 107,000              107,000              107,000              107,000               

    - ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 160,000,000 หุน้ 80,000                80,000                80,000                80,000                 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 12,788                12,788                12,788                12,788                 

ก าไรสะสม

    - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 10,700                10,700                10,700                10,700                 

    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 128,446              120,426              126,067              118,122               

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 231,934              223,914              229,555              221,610               

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                     -                     -                     -                      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 231,934              223,914              229,555              221,610               

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 678,947              642,872              686,532              650,545               

_________________________________  กรรมการ

(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกิุลกานต์    )

_________________________________  กรรมการ

(   นายก าพล  ชยัสุภคัสมัพนัธ ์     )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 18 155,447            112,381             155,447              112,381              

ต้นทุนขำย

ตน้ทุนขายและบรกิาร (92,276)            (67,133)             (92,276)              (67,133)              

ก ำไรขัน้ต้น 63,171             45,248              63,171               45,248               

รายไดอ้ืน่ 140                 67                    140                    67                     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 63,311             45,315              63,311               45,315               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 21 (24,122)            (22,265)             (24,122)              (22,265)              

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 21 (22,783)            (17,601)             (22,868)              (17,567)              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (3,687)              (5,606)               (3,687)                (5,606)                

รวมค่ำใช้จ่ำย (50,592)            (45,472)             (50,677)              (45,438)              

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 12,719             (157)                  12,634               (123)                   

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,782)              (2,104)               (2,782)                (2,104)                

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 9,937               (2,261)               9,852                 (2,227)                

ภาษเีงนิได้ (1,917)              61                    (1,907)                61                     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 8,020               (2,200)               7,945                 (2,166)                

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 8,020               (2,200)               7,945                 (2,166)                

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 8,020               (2,200)               7,945                 (2,166)                

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                  -                   -                    -                    

8,020               (2,200)               7,945                 (2,166)                

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 8,020               (2,200)               7,945                 (2,166)                

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                  -                   -                    -                    

8,020               (2,200)               7,945                 (2,166)                

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 17 0.05                 (0.01)                 0.05                   (0.01)                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 160,000,000      160,000,000       160,000,000        160,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

ทนุเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส ำรอง ผูถ้ือหุ้น ท่ีไม่มี

รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั อ ำนำจควบคมุ รวม

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 80,000                  12,788                  8,000                   130,876               231,664                -                      231,664                

ขาดทุนส าหรบังวด -                       -                       -                      (2,200)                 (2,200)                  -                      (2,200)                   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                       -                       -                      (2,200)                 (2,200)                  -                      (2,200)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 80,000                  12,788                  8,000                   128,676               229,464                -                      229,464                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 80,000                  12,788                  10,700                 120,426               223,914                -                      223,914                

ก าไรส าหรบังวด -                       -                       -                      8,020                  8,020                   -                      8,020                    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                       -                       -                      8,020                  8,020                   -                      8,020                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 80,000                  12,788                  10,700                 128,446               231,934                -                      231,934                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

ก ำไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส ำรอง ยงัไม่ได้

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 80,000                     12,788                        8,000                   128,732                229,520                  

ขาดทุนส าหรบังวด -                          -                             -                      (2,166)                  (2,166)                    

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                          -                             -                      (2,166)                  (2,166)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 80,000                     12,788                        8,000                   126,566                227,354                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 80,000                     12,788                        10,700                 118,122                221,610                  

ก าไรส าหรบังวด -                          -                             -                      7,945                   7,945                     

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                          -                             -                      7,945                   7,945                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 80,000                     12,788                        10,700                 126,067                229,555                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

(หน่วย : พนับำท)

ก ำไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 9,937                   (2,261)                 9,852                   (2,227)                 

รำยกำรปรบัปรงุเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น

   เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,670                   6,305                  6,718                   6,305                  

ค่าเผือ่ (โอนกลบัค่าเผือ่) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 220                     (551)                    273                     (551)                    

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและการลดมลูค่าของสนิคา้ 1,033                   3,956                  1,033                   3,956                  

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์/ ตดัจ าหน่าย 454                     (233)                    454                     (233)                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 2,636                   5,486                  2,636                   5,486                  

รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ (1,861)                  (82)                     (1,861)                  (82)                     

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 795                     892                     795                     892                     

ดอกเบีย้รบั (38)                      (67)                     (38)                      (67)                     

ดอกเบีย้จ่าย 2,782                   2,104                  2,782                   2,104                  

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 22,628                 15,549                 22,644                 15,583                 

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 23,940                 6,453                  23,887                 6,453                  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 58                       196                     58                       196                     

สนิคา้คงเหลอื (49,762)                (17,138)                (49,762)                (17,138)                

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ (21,805)                (13,663)                (21,805)                (13,663)                

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 182                     (83)                     182                     (102)                    

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (74)                      (630)                    (74)                      (630)                    

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 22,586                 8,046                  22,572                 8,030                  

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 1,544                   77                      1,544                   77                      

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (440)                    (260)                    (440)                    (260)                    

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (12,585)                (2,923)                 (12,585)                (2,922)                 

เงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน (13,728)                (4,376)                 (13,779)                (4,376)                 

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (2,177)                  (1,724)                 (2,177)                  (1,724)                 

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 18                       68                      18                       68                      

จ่ายภาษเีงนิได้ (1,146)                  (540)                    (1,146)                  (540)                    

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (17,033)                (6,572)                 (17,084)                (6,572)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 7

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 223                  1,151                223                   1,151                  

ซือ้สนิทรพัย์ (4,630)               (5,655)               (4,630)               (5,655)                 

ซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (31)                   (278)                 (31)                    (278)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,438)               (4,782)               (4,438)               (4,782)                 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 14,728              11,026              14,728               11,026                 

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (514)                 (2,028)               (514)                  (2,028)                 

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (1,632)               (921)                 (1,632)               (921)                    

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 12,582              8,077                12,582               8,077                  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (8,889)               (3,277)               (8,940)               (3,277)                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 36,623              27,639              33,433               25,617                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 27,734              24,362              24,493               22,340                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :

    โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 2,216                3,023                2,216                3,023                  

รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า -                   24,195              -                    24,195                 

จดัประเภทสนิทรพัย์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิเป็นสนิทรพัย์

    สทิธกิารใช้ -                   3,095                -                    3,095                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
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บริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)   

 

1. ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ 

 

บริษัท เซนต์เมด จํากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทได ้

จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากดั กบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 

“บรษิทั เซนต์เมด จํากดั (มหาชน)” บรษิทัดาํเนินธุรกจินําเขา้และจาํหน่ายเครื่องมอืแพทย ์ทีอ่ยู่ของบรษิทัตัง้อยู่เลขที ่

222, 222/1-2 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชัน้ที่ 10 หมู่ที่ 1 ถนนรตันาธเิบศร์ ตําบลบางรกัใหญ่ อําเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบุร ีโดยมคีรอบครวับุญประสทิธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธกุิลกานต ์เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 24 

และรอ้ยละ 24 ตามลําดบั 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงนิระหว่างกาลจดัทาํขึน้สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี

กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง และไดนํ้าเสนอในสกุล

เงนิบาทไทยโดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจําปีที่ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ของไทย ผูใ้ชง้บการเงนิควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลน้ีควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบัน้ีจดัทาํขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอืน่ใหย้ดึถอื

งบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั เซนต์เมด จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และไดจ้ดัทําขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบัสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มี

การเปลีย่นแปลงในบรษิทัย่อยในระหว่างงวด  
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2.3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปั่จจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ซึ่งฝ่ายบรหิารของ

บรษิัทและบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) ได้ติดตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมนิผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้ต่อมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหน้ีสนิและหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 

 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ําหรบัการจดัทาํงบการเงนิของกลุ่มบรษิทั

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเว้น การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง

ใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีที่เริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 เรื่อง นโยบายการ

บญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด  

 

ไดม้กีารปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสาํคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการ

บญัชฉีบบัที่ 1 ทัง้น้ี การปรบัปรุงดงักล่าวยงัทําใหม้กีารปรบัปรุง TFRS ฉบบัอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 

34 และ TAS 37 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ  

 

มาตรฐานฉบบัน้ี มกีารปรบัปรุงขอ้พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 

 

• เพิ่มทางเลือกให้กับกิจการในการทํา “การทดสอบการกระจุุกตัว (Concentration Test)” เพื่อประเมินว่า

รายการที่่ซือ้มานั ้้นเป็นสนิทรพัยห์รอืการรวมธุรกจิ 

 

• ปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยันําเข้าและ

กระบวนการทีส่าํคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมื่อนํามารวมกนัมส่ีวนอย่างมนัียสาํคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการ

สรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที่ให้กบั

ลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ  

 

มาตรฐานฯเหล่าน้ีไดม้กีารปรบัเปลีย่นขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงทีกํ่าหนดจาก

ธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงไดกํ้าหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 

3.4 กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ 

 

กรอบแนวคดิน้ีไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรบัรูร้ายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิ

ในงบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ี 

- การวดัมลูค่ารายการ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิออกจากงบการเงนิ 

 

นอกจากน้ี กรอบแนวคดิน้ียงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที ่การใชค้วามระมดัระวงั และความไม่

แน่นอนของการวดัมลูค่าในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิทาํใหม้กีารปรบัปรุงการ

อ้างอิงกรอบแนวคดิใน TFRS หลายฉบบั ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 

TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32 

 

3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานฉบบัน้ีไดม้กีารปรบัปรุง เรื่อง การยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Covid-19 ซึ่งใหท้างเลอืกแก่ผูเ้ช่า

ในการไม่ต้องประเมนิว่าการไดร้บัการลดค่าเช่าทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Covid-19 ทีเ่ขา้เงื่อนไขตามมาตรฐานนัน้ เป็น

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงเป็นครัง้แรกซึ่งมผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 และไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใชม้าถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ทัง้น้ี การถอืปฏบิตัดิงักล่าวไม่มผีลกระทบ

อย่างมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

 

4. การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ 

 

ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้และ

การวดัมูลค่าของสินทรพัย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจการ

ประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  

 

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลสําคญัที่นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิน 

ระหว่างกาล ถอืตามเกณฑเ์หมอืนกบัทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิประจาํปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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5. รายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และหรอื

กรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่าน้ีตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างบรษิทั

กบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สําหรบัรายการที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 

 

รายการบญัชทีีม่สีาระสําคญักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 

2563 มดีงัน้ี 

 

    (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

 การกําหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

      

ขายสนิคา้      

     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตลาด 126 137 126 137 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้  4,462 4,215 4,462 4,215 

 

ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัน้ี 

 

                                              (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย         

    บรษิทัย่อย    -     -  10,000  10,000 

 

เงนิกู้ยมืจากบรษิัทย่อยไม่มหีลกัประกนัและมกํีาหนดเรยีกชําระคนืเมื่อทวงถาม ทัง้น้ี เงนิกู้ยมืดงักล่าวไม่มกีารคิด

ดอกเบีย้ 
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6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มยีอดคงเหลอืลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นดงัน้ี 

 

                                              (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป 152,425  177,418  152,425  177,365 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,640)  (6,420)  (6,640)  (6,367) 

สุทธ ิ 145,785  170,998  145,785  170,998 

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัอืน่ 5,151  4,099  5,151  4,099 

รวม 150,936  175,097  150,936  175,097 

 

ยอดคงเหลอืลูกหน้ีการคา้แยกตามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 

 

                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป        

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 73,115  46,890  73,115  46,890 

เกนิกําหนดชาํระ :        

ไม่เกนิ 3 เดอืน 42,249  109,521  42,249  109,521 

3 - 6 เดอืน 23,132  8,546  23,132  8,546 

6 - 12 เดอืน 5,461  3,809  5,461  3,809 

มากกว่า 12 เดอืน 8,468  8,652  8,468  8,599 

รวม 152,425  177,418  152,425  177,365 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,640)  (6,420)  (6,640)  (6,367) 

สุทธ ิ 145,785  170,998  145,785  170,998 
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ในระหว่างงวด มรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ดงัต่อไปน้ี 

 

                                  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม   

งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 (6,420)  (6,367) 

เพิม่ขึน้ (354)  (354) 

ลดลง 134  81 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 (6,640)  (6,640) 

 

7. สินค้าคงเหลือ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

 

สนิคา้สาํเรจ็รปู  217,668  184,770 

สนิคา้ระหว่างทาง  19,309  4,661 

รวม  236,977  189,431 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ  (10,330)  (9,224) 

     ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้  (4,675)  (4,748) 

สุทธ ิ  221,972  175,459 

 

ในระหว่างงวด รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและการลดมลูค่าของสนิคา้ มดีงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 (13,972) 

เพิม่ขึน้ (1,106) 

ลดลง                                 73 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 (15,005) 

 

8. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์ จํานวน                   

15.00 ลา้นบาท เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีทีส ์และหนังสอืคํ้าประกนั ตามทีก่ล่าวไว้

ในหมายเหตุ 14 
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9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
    (หน่วย : พนับาท) 

    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  รอ้ยละการถอืหุน้ ทุนชําระแลว้ ราคาทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 

31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

บรษิทั เซนต์ เมดคิอล 

เทรดดิง้ จํากดั 

จําหน่ายเครื่อง 

มอืแพทย ์ 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

10. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

                      (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 70,823 

หกั ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด (111) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 70,712 

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิและอาคาร ซึ่งแสดงในงบการเงนิดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม โดยมี

มลูค่ายุตธิรรมจาํนวน 95.10 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ (ขอ้มลูระดบั 2)   

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดงักล่าวได้ถูกจดจํานองเพื่อใช้เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร           

แห่งหน่ึง ตามทีก่ล่าวในหมายเหต ุ15 

 

11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายการเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ

ดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

    

งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
     

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  70,022  70,897 

ซื้อสนิทรพัย ์  4,630  4,630 

มลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  (677)  (677) 

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์  2,216  2,216 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด  (4,752)  (4,800) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  71,439  72,266 
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12. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างย่อ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างย่อ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

                                                 (หน่วย : พนับาท)  

  
 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564    1,128 

ซื้อสนิทรพัย ์    31 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด    (166) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564    993 

 

14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 
        

ทรสัตร์ซีทีส ์ 3.02 – 7.25  3.02 – 7.25  169,382  151,485 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยจาํนําเงนิฝากธนาคารของบรษิทั และคํ้าประกนัส่วนตวัโดยกรรมการ

และผูถ้อืหุน้ 

 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  59,962 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด  (1,641) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  58,321 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

 

 งบการเงนิรวมและ                                   

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

        

เงนิกูย้มืระยะยาว     80,000  80,514 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (80,000)  (60,514) 

สุทธ ิ                 -  20,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยการจดจํานองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ตามทีไ่ดก้ล่าวไว้ใน

หมายเหตุ 10 

 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู้ บรษิทัต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วน

หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานทีร่ายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอืส่วนงานธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดําเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตร์ในประเทศไทย ดงันัน้ รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และ

สนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

 

17. กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนของหุ้น

สามญัทีม่อียู่ระหว่างงวดดว้ยวธิถีวัเฉลี่ยหลงัจากไดป้รบัจํานวนหุน้สามญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

มลูค่าหุน้  

 

ในระหว่างปี 2563 บรษิทัไดป้รบัลดมูลค่าหุน้จากเดมิหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานของ

งวดก่อนจงึไดถู้กคํานวณขึน้ใหม่ โดยถอืเสมอืนว่าการปรบัลดมูลค่าหุน้ไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวดแรกที่เสนอ

รายงาน 

 

  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 

31 มนีาคม 2563 

 

 

 

งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 

     
ขาดทุนสาํหรบังวด (พนับาท)  (2,200)  (2,166) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก (พนัหุน้)  160,000  160,000 

ขาดทุน (บาท/หุน้)  (0.01)  (0.01) 
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18. รายได้ 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการจาํแนกรายไดต้ามประเภทของสนิคา้หรอืบรกิาร และวธิกีารบนัทกึรายได ้ดงัน้ี 

 
       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

 ขาย 

เครื่องมอืแพทย ์

บรกิาร 

เครื่องมอืแพทย ์

 

อื่นๆ 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

         

 ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 151,083 109,480      -       -        -       - 151,083 109,480 

 ตลอดช่วงระยะเวลาใด 

     เวลาหน่ึง        -          - 3,706 1,107 658 1,794 4,364 2,901 

 รวม 151,083 109,480 3,706 1,107 658 1,794 155,447 112,381 

 

การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แล้วบางส่วน) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัน้ี 

 

                                       (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

 ภายใน 1 ปี  9,211  6,534 

 2 - 5 ปี  15,093  18,087 

 รวม  24,304  24,621 

 

ภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวคาดว่าจะรบัรู้เกินกว่า 1 ปี ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารบํารุงรกัษาที่จะเสร็จสิ้น

ภายใน 5 ปี 

 

19. สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้ซึ่งมีอายุไม่ เกิน  

6 เดอืน ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 จาํนวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

    

ดอลลารส์หรฐั (ซื้อ) 1,496,413  30.16 
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20. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

20.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ และสัญญาที่ปรึกษาต่างๆ          

ทีจ่ะตอ้งชาํระมดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

ภายใน 1 ปี 8,772 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,294 

รวม 10,066 

 

20.2 บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นจากภาระคํ้าประกันกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่  

31 มนีาคม 2564 ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 
 

งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 

วงเงินสินเช่ือ     

เงนิกูย้มืระยะยาว บาท 80,000 80,000           - 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ ดอลลารส์หรฐั 2,718 1,496 1,222 

หนังสอืคํ้าประกนั บาท 62,000 55,449 6,551 

 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บาท 175,000 169,382 5,618 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 
 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 

วงเงินสินเช่ือ     

เงนิกูย้มืระยะยาว บาท 80,000 80,000           - 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ ดอลลารส์หรฐั 2,718 1,496 1,222 

หนังสอืคํ้าประกนั   บาท 62,000 55,412 6,588 

เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บาท 175,000 169,382 5,618 

 

20.3 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการซื้อสนิคา้จาํนวน 154.30 ลา้นบาท    
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21. การจดัประเภทรายการ 

 

บรษิทัไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดั

ประเภทรายการบญัชใีนงวดปัจจุบนัซึง่ไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนและส่วนของผูถ้อืหุน้ การจดัประเภทดงักล่าว

มรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท)  

 งบการเงนิรวม 

  ตามทีเ่คยรายงานไว ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ 

        

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น    

   ค่าใชจ้่ายในการขาย 19,132 3,133 22,265 

   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 20,734 (3,133) 17,601 

    

  (หน่วย : พนับาท)  

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  ตามทีเ่คยรายงานไว ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ 

        

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น    

   ค่าใชจ้่ายในการขาย 19,132 3,133 22,265 

   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 20,700 (3,133) 17,567 

 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไร

ของผลการดําเนินงานสําหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น จํานวน 160 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ                

0.15 บาท เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 24.00 ลา้นบาท โดยมกํีาหนดจ่ายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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