
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของ
บริษัท ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ            
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุด         
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) 
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบใน           
การใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง
ความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จ ัดท า ขึ้นตามมาตรฐาน        
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ทะเบยีนเลขที ่10853 
 
บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
13 สงิหำคม 2564 



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 มิถนุำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถนุำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 266,860               36,623                 263,647               33,433                 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 6 208,662               175,097               208,662               175,097               

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่

     ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,563                  1,431                  1,563                  1,431                  

สนิคา้คงเหลอื 7 291,084               175,459               291,084               175,459               

เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าสนิคา้ 28,104                 19,042                 28,104                 19,042                 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5,897                  4,096                  5,897                  4,096                  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 802,170               411,748               798,957               408,558               

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 8 25,000                 15,000                 25,000                 15,000                 

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ 165                     644                     165                     644                     

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9 -                     -                     10,000                 10,000                 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 10 70,601                 70,823                 70,601                 70,823                 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 70,229                 70,022                 71,007                 70,897                 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 57,223                 59,962                 57,223                 59,962                 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 941                     1,128                  941                     1,128                  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 12,017                 11,784                 12,017                 11,773                 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,695                  1,761                  1,694                  1,760                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 237,871               231,124               248,648               241,987               

รวมสินทรพัย์ 1,040,041            642,872               1,047,605            650,545               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1                        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

สินทรพัย์



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 มิถนุำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถนุำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 146,403                151,485                146,403                151,485                

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 100,153                54,414                  100,132                54,391                  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 12,483                  10,819                  12,483                  10,819                  

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 20 10,190                  6,534                    10,190                  6,534                    

     - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 4,112                    3,946                    4,112                   3,946                    

     - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 20,000                  60,514                  20,000                  60,514                  

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,114                    1,000                    1,114                   1,000                    

เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 5 -                       -                       10,000                  10,000                  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2,945                    14,195                  2,945                   14,195                  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 297,400                302,907                307,379                312,884                

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 20 14,497                  18,087                  14,497                  18,087                  

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 51,307                  53,033                  51,307                  53,033                  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 -                       20,000                  -                      20,000                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,142                  24,931                  26,142                  24,931                  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 91,946                  116,051                91,946                  116,051                

รวมหน้ีสิน 389,346                418,958                399,325                428,935                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 มิถนุำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถนุำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท

    - ทนุจดทะเบยีน 214,000,000 หุน้ 107,000               107,000              107,000               107,000              

    - ทนุทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 214,000,000 หุน้ 

      (31 ธนัวาคม 2563 : 160,000,000 หุน้) 16 107,000               80,000               107,000               80,000               

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 16 362,514               12,788               362,514               12,788               

ก าไรสะสม

    - จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 10,700                 10,700               10,700                 10,700               

    - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 170,481               120,426              168,066               118,122              

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 650,695               223,914              648,280               221,610              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                     -                    -                     -                    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 650,695               223,914              648,280               221,610              

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,040,041            642,872              1,047,605            650,545              

_________________________________  กรรมการ

(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกิุลกานต ์   )

_________________________________  กรรมการ

(   นายก าพล  ชยัสุภคัสมัพนัธ์      )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 20 329,562           177,450            329,562            177,450            

ต้นทนุขำย

ตน้ทนุขายและบรกิาร (190,902)          (98,112)             (190,902)           (98,112)             

ก ำไรขัน้ต้น 138,660           79,338              138,660            79,338              

รายไดอ้ื่น 40                  71                   39                    69                    

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 138,700           79,409              138,699            79,407              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 (28,751)           (23,037)             (28,751)             (23,037)             

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 23 (26,172)           (18,668)             (26,208)             (18,641)             

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (1,876)             3,087               (1,876)               3,087                

รวมค่ำใช้จำ่ย (56,799)           (38,618)             (56,835)             (38,591)             

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 81,901            40,791              81,864              40,816              

ตน้ทนุทางการเงนิ (2,932)             (2,668)              (2,932)               (2,668)               

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 78,969            38,123              78,932              38,148              

ภาษเีงนิได้ (12,934)           (7,097)              (12,933)             (7,040)               

ก ำไรส ำหรบังวด 66,035            31,026              65,999              31,108              

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด -                 -                  -                   -                   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 66,035            31,026              65,999              31,108              

กำรแบง่ปันก ำไรส ำหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 66,035            31,026              65,999              31,108              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                 -                  -                   -                   

66,035            31,026              65,999              31,108              

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 66,035            31,026              65,999              31,108              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                 -                  -                   -                   

66,035            31,026              65,999              31,108              

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน

ก าไร (บาทต่อหุน้) 18 0.39                0.19                 0.39                 0.19                 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 167,714,286     160,000,000      167,714,286      160,000,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 20 485,009           289,831           485,009           289,831           
ต้นทนุขำย

ตน้ทนุขายและบรกิาร (283,178)          (165,245)          (283,178)          (165,245)          

ก ำไรขัน้ต้น 201,831           124,586           201,831           124,586           

รายไดอ้ื่น 180                 138                 179                 136                 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 202,011           124,724           202,010           124,722           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 23 (52,873)            (45,302)            (52,873)            (45,302)            

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 23 (48,955)            (36,269)            (49,076)            (36,208)            

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน (5,563)             (2,519)             (5,563)             (2,519)             
รวมค่ำใช้จำ่ย (107,391)          (84,090)            (107,512)          (84,029)            

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 94,620             40,634             94,498             40,693             

ตน้ทนุทางการเงนิ (5,714)             (4,772)             (5,714)             (4,772)             
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 88,906             35,862             88,784             35,921             

ภาษเีงนิได้ (14,851)            (7,036)             (14,840)            (6,979)             

ก ำไรส ำหรบังวด 74,055             28,826             73,944             28,942             

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด -                 -                 -                 -                 
ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 74,055             28,826             73,944             28,942             

กำรแบง่ปันก ำไรส ำหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 74,055             28,826             73,944             28,942             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

74,055             28,826             73,944             28,942             

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 74,055             28,826             73,944             28,942             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

74,055             28,826             73,944             28,942             

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน

ก าไร (บาทต่อหุน้) 18 0.45                0.18                0.45                0.18                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 163,878,453     160,000,000     163,878,453     160,000,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

ทนุเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส ำรอง ผูถ้ือหุ้น ท่ีไม่มี

หมำยเหตุ 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                 

ก าไรส าหรบังวด -                        -                        -                       28,826                 28,826                  -                       28,826                   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                        -                        -                       28,826                 28,826                  -                       28,826                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 80,000                   12,788                   8,000                    159,702               260,490                -                       260,490                 

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

การเพิม่หุน้สามญั 16 27,000                   349,726                 -                       -                     376,726                -                       376,726                 

จ่ายเงนิปันผล 19 -                        -                        -                       (24,000)                (24,000)                 -                       (24,000)                  

รำยกำรกบัผูถ้ือหุ้น 27,000                   349,726                 -                       (24,000)                352,726                -                       352,726                 

ก าไรส าหรบังวด -                        -                        -                       74,055                 74,055                  -                       74,055                   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                        -                        -                       74,055                 74,055                  -                       74,055                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 107,000                 362,514                 10,700                  170,481               650,695                -                       650,695                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

ก ำไรสะสม



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส ำรอง ยงัไม่ได้

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

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

ก าไรส าหรบังวด -                           -                              -                       28,942                  28,942                    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                           -                              -                       28,942                  28,942                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 80,000                      12,788                         8,000                    157,674                258,462                  

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

การเพิม่หุน้สามญั 16 27,000                      349,726                        -                       -                       376,726                  

จ่ายเงนิปันผล 19 -                           -                              -                       (24,000)                 (24,000)                   

รำยกำรกบัผูถ้ือหุ้น 27,000                      349,726                        -                       (24,000)                 352,726                  

ก าไรส าหรบังวด -                           -                              -                       73,944                  73,944                    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                           -                              -                       73,944                  73,944                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 107,000                    362,514                        10,700                  168,066                648,280                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

(หน่วย : พนับำท)

ก ำไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 88,906                 35,862                 88,784                 35,921                 

รำยกำรปรบัปรงุเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น

   เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,542                 13,169                 13,639                 13,173                 

ค่าเผือ่ (โอนกลบัค่าเผือ่) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า 886                      (887)                    939                      (602)                    

หนี้สญู -                       976                     -                       691                     

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและการลดมลูค่าของสนิคา้ 980                      196                     980                      196                     

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิคา้ -                       5,291                   -                       5,291                   

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ / ตดัจ าหน่าย 616                      (578)                    616                      (578)                    

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 2,298                   (1,522)                  2,298                   (1,522)                  

รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ (3,299)                  (895)                    (3,299)                  (895)                    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,589                   1,777                   1,589                   1,777                   

ดอกเบีย้รบั (72)                       (136)                    (72)                       (135)                    

ดอกเบีย้จ่าย 5,714                   4,772                   5,714                   4,772                   

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 111,160                58,025                 111,188                58,089                 

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (34,452)                (31,247)                (34,505)                (31,247)                

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 342                      396                     342                      396                     

สนิคา้คงเหลอื (121,371)               (29,231)                (121,371)               (29,231)                

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ (9,062)                  (17,890)                (9,062)                  (17,890)                

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ (1,017)                  370                     (1,017)                  288                     

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 2                         (377)                    2                         (377)                    

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 45,252                 (2,936)                  45,254                 (2,861)                  

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 3,365                   23,102                 3,365                   23,102                 

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

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (11,251)                140                     (11,251)                120                     

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (17,472)                92                       (17,495)                129                     

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (4,392)                  (3,625)                  (4,392)                  (3,625)                  

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 78                        140                     77                        138                     

จ่ายภาษเีงนิได้ (13,419)                (1,489)                  (13,418)                (1,489)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (35,205)                (4,882)                  (35,228)                (4,847)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (10,000)            -                   (10,000)              -                      

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,389               3,778               1,389                 3,778                  

ซื้อสนิทรพัย์ (7,163)              (13,623)            (7,163)                (13,623)                

จ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (133)                 -                   (133)                  -                      

ซื้อสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (148)                 (278)                 (148)                  (278)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (16,055)            (10,123)            (16,055)              (10,123)                

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากการเพิม่หุน้สามญั 376,726            -                   376,726             -                      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (7,382)              (7,174)              (7,382)                (7,174)                 

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                   20,000             -                    20,000                 

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (60,514)            (4,090)              (60,514)              (4,090)                 

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (3,333)              (2,419)              (3,333)                (2,419)                 

จ่ายเงนิปันผล (24,000)            -                   (24,000)              -                      

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 281,497            6,317               281,497             6,317                  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 230,237            (8,688)              230,214             (8,653)                 

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 266,860            18,951             263,647             16,964                 

-                   -                    

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด :

    เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ -                   977                  -                    977                     

    โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 4,765               3,389               4,765                 3,389                  

    โอนสนิทรพัย์เป็นสนิคา้คงเหลอื -                   1                     -                    1                         

รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า 397                  52,685             397                   52,685                 

จดัประเภทสนิทรพัย์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิเป็นสนิทรพัย์

    สทิธกิารใช้ -                   3,095               -                    3,095                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 9

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
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บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)   

 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
บริษัท เซนต์เมด จ ำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และบริษัทได้ 
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม 2563 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
“บรษิทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)” บรษิทัด ำเนินธุรกจิน ำเข้ำและจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์ ทีอ่ยู่ของบรษิทัตัง้อยู่เลขที่ 
222, 222/1-2 อำคำรเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชัน้ที่ 10 หมู่ที่ 1 ถนนรตันำธิเบศร์ ต ำบลบำงรกัใหญ่ อ ำเภอบำงบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี โดยมีครอบครวับุญประสิทธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธิกุลกำนต์ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 
18.16 และรอ้ยละ 18.16 ตำมล ำดบั 
 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
 
บริษัทได้ยื่นค ำขออนุญำตเพื่อเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (“ IPO”) ทัง้นี้ หุ้นสำมญัของ
บริษัทได้รบักำรจดทะเบียนใหซ้ื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเริม่ท ำ
กำรซื้อขำย ตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนำยน 2564 เป็นต้นไป 
 

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลจัดท ำขึ้นส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2564 ตำมมำตรฐำน 
กำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง “กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล” รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชทีี่ประกำศใช้โดย
สภำวชิำชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวข้อง และได้
น ำเสนอในสกุลเงนิบำทไทยโดยไม่ไดร้วมขอ้มูลทัง้หมดในงบกำรเงนิประจ ำปีทีไ่ดจ้ดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของไทย ผู้ใช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่กับงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่   
31 ธนัวำคม 2563 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบันี้จดัท ำขึน้เป็นทำงกำรเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงนิฉบบันี้เป็นภำษำอื่นให้ยึดถือ
งบกำรเงนิทีจ่ดัท ำขึน้เป็นภำษำไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2564 
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2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบริษัท เซนต์เมด จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
และไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงในบรษิทัย่อยในระหว่ำงงวด  
 

2.3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ทีปั่จจุบนัไดข้ยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ไดต้ิดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมินผลกระทบที่
อำจเกดิขึน้ต่อมูลค่ำของสนิทรพัย์ ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้จดัท ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชเีช่นเดียวกับที่ใช้ส ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงนิของกลุ่มบริษัท
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ยกเว้น กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรบัปรุง
ใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำน รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี ที่เริ่มในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 
3.1 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่8 เรื่อง นโยบำยกำร

บญัช ีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละขอ้ผดิพลำด  
 
ไดม้กีำรปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิและกรอบแนวคิด และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึ้นในมำตรฐำนกำร
บญัชีฉบบัที่ 1 ทัง้นี้ กำรปรบัปรุงดงักล่ำวยงัท ำให้มีกำรปรบัปรุง TFRS ฉบบัอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 
และ TAS 37 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ  
 
มำตรฐำนฉบบันี้ มกีำรปรบัปรุงขอ้พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ดงันี้ 
 
• เพิ่มทำงเลือกให้กับกิจกำรในกำรท ำ “กำรทดสอบกำรกระจุุกตัว (Concentration Test)” เพื่อประเมินว่ำ

รำยกำรที่่ซื้อมำนั ้้นเป็นสนิทรพัย์หรอืกำรรวมธุรกจิ 
 
• ปรับปรุงค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน ำเข้ำและ

กระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกันมสี่วนอย่ำงมีนัยส ำคญัท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต” โดยให้ควำมสนใจในตวัของสินค้ำและบริกำรทีใ่หก้บั
ลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอ้ำงองิควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกไป 
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ  
 
มำตรฐำนฯเหล่ำนี้ไดม้กีำรปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนดกำรบญัชีป้องกันควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจ
เกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำก
ธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกันควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

3.4 กรอบแนวคดิส ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

กรอบแนวคิดนี้ได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรบัรูร้ำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ในงบกำรเงนิ โดยมกีำรเพิม่เตมิหลกักำรและแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมูลค่ำรำยกำร ซึ่งรวมถงึปัจจยัทีต่้องพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไร

ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิออกจำกงบกำรเงนิ 

 

นอกจำกนี้ กรอบแนวคิดนี้ยงัอธบิำยเกี่ยวกับควำมรบัผิดชอบตำมหน้ำที่ กำรใช้ควำมระมดัระวงั และควำมไม่
แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน โดยกำรปรบัปรุงกรอบแนวคิดท ำใหม้ีกำรปรบัปรุงกำร
อ้ำงอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลำยฉบบั 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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนฉบบันี้ไดม้ีกำรปรบัปรุง เรื่อง กำรยนิยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ซึ่งใหท้ำงเลอืกแก่ผู้เช่ำ
ในกำรไม่ต้องประเมินว่ำกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวขอ้งกับ Covid-19 ที่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรฐำนนัน้ เป็น
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ 
 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทได้ถอืปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงเป็นครัง้แรกซึ่งมผีล
บงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลำบญัชทีี่เริ่มในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 และไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิทีย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนัที่มผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ กำรถอืปฏบิตัิดงักล่ำวไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 
 

4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบรหิำรใช้ดุลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกับกำรรบัรู ้ และ
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจกำร
ประมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนทีจ่ดัท ำโดยฝ่ำยบรหิำร  
 

กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลส ำคัญที่น ำมำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
ระหว่ำงกำล ถอืตำมเกณฑ์เหมอืนกบัทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
 



13 

 

5. รำยกำรกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัมรีำยกำรบญัชีทีเ่กิดขึ้นกับบุคคลและบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน บรษิทัเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกนัโดยกำรมผีูถ้ือหุ้นและหรือ
กรรมกำรร่วมกนั ดงันัน้งบกำรเงนินี้จงึแสดงรวมถึงผลของรำยกำรเหล่ำนี้ตำมมูลฐำนที่พจิำรณำร่วมกันระหว่ำงบริษัท
กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐำนที่ใช้บำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้ส ำหรับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั 
 
รำยกำรบัญชีที่มีสำระส ำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถิุนำยน 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
 

    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 นโยบำย ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 

 กำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
      

ขำยสนิคำ้      
     บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รำคำตลำด 209       - 209       - 
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รำคำตลำด 18       - 18       - 
รวม  227       - 227       - 

      
ซื้อสนิทรพัย์      

บรษิทัย่อย ตำมทีต่กลงกนั     -       -      - 977 

      
ดอกเบี้ยจ่ำย      

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รอ้ยละ 6.10 ต่อปี     - 51      - 51 

      
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้  5,523 4,030 5,523 4,030 
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    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 นโยบำย ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 

 กำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
      

ขำยสนิคำ้      
     บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รำคำตลำด 209       - 209        - 
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รำคำตลำด 144       - 144        - 
รวม  353       - 353        - 

      
ซื้อสนิทรพัย์      

บรษิทัย่อย ตำมทีต่กลงกนั      -       -      - 977 

      
ดอกเบี้ยจ่ำย      

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รอ้ยละ 6.10 ต่อปี      - 51      - 51 

      
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้  9,985 8,245 9,985 8,245 

 
ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 
 
                                              (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 30 มถิุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มถิุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
        
เงนิกู้ยมืจำกบรษิทัย่อย         
     บรษิทัย่อย        -         -  10,000  10,000 
 

เงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยไม่มีหลักประกันและมีก ำหนดเรียกช ำระคืนเมื่อทวงถำม ทัง้นี้ เงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มีกำร 
คดิดอกเบี้ย 
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6. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มยีอดคงเหลอืลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นดงันี้ 
 
                                              (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 30 มถิุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มถิุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
        

ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกคำ้ทัว่ไป 213,213  177,418  213,213  177,365 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (7,306)  (6,420)  (7,306)  (6,367) 
สุทธ ิ 205,907  170,998  205,907  170,998 
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 2,755  4,099  2,755  4,099 
รวม 208,662  175,097  208,662  175,097 
 
ยอดคงเหลอืลูกหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยุหนี้ไดด้งันี้ 
 
                                                                                                                        (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 30 มถิุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มถิุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
        
ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกคำ้ทัว่ไป        
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 99,356  46,890  99,356  46,890 
เกนิก ำหนดช ำระ :        

ไม่เกนิ 3 เดอืน 85,861  109,521  85,861  109,521 
3 - 6 เดอืน 5,465  8,546  5,465  8,546 
6 - 12 เดอืน 13,451  3,809  13,451  3,809 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 9,080  8,652  9,080  8,599 

รวม 213,213  177,418  213,213  177,365 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (7,306)  (6,420)  (7,306)  (6,367) 
สุทธ ิ 205,907  170,998  205,907  170,998 
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ในระหว่ำงงวด มรีำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ดงัต่อไปนี้ 
 
                                  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม   
งบกำรเงนิเฉพำะ

ของบรษิทั 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 (6,420)  (6,367) 
เพิม่ขึน้ (1,020)  (1,020) 
ลดลง 134  81 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 (7,306)  (7,306) 
 

7. สินค้ำคงเหลือ 
 
 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  30 มถิุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

     

สนิคำ้ส ำเรจ็รูป  264,241  184,770 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง  41,795  4,661 
รวม  306,036  189,431 
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพ  (11,603)  (9,224) 
     ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้  (3,349)  (4,748) 
สุทธ ิ  291,084  175,459 
 
ในระหว่ำงงวด รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและกำรลดมูลค่ำของสนิค้ำ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 (13,972) 
เพิม่ขึน้ (2,379) 
ลดลง 1,399 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 (14,952) 
 

8. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำกับธนำคำรพำณิชย์  จ ำนวน                   
25.00 ล้ำนบำท และจ ำนวน 15.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกันสัญญำเลตเตอร์ออฟเครดิต  
ทรสัต์รซีทีส ์และหนังสอืค ้ำประกนั ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 14 
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9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    (หน่วย : พนับำท) 
    งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

  รอ้ยละกำรถอืหุน้ ทุนช ำระแล้ว รำคำทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 
30 มถุินำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 มถุินำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 มถุินำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
        

บรษิทั เซนต์ เมดคิอล 

เทรดดิ้ง จ ำกดั 

จ ำหน่ำยเครื่อง 

มอืแพทย์ 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 

 
10. อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 

                      (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  

มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 70,823 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด (222) 
มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 70,601 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนเป็นที่ดนิและอำคำร ซึ่งแสดงในงบกำรเงนิด้วยวธิีรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม โดยมี
มูลค่ำยุตธิรรมจ ำนวน 95.10 ล้ำนบำท ตำมรำยงำนกำรประเมนิของผูป้ระเมนิรำคำอสิระ (ขอ้มูลระดบั 2)   
 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวได้ถูกจดจ ำนองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส ำหรับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร            
แห่งหนึ่ง ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 15 
 

11. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ อย่ำงย่อ
ดงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : พนับำท) 
    

งบกำรเงนิรวม 
 งบกำรเงนิเฉพำะ

ของบรษิทั 

     
มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564  70,022  70,897 
ซื้อสนิทรพัย์  7,163  7,163 
มูลค่ำสุทธติำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทีจ่ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  (2,005)  (2,005) 
โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์  4,765  4,765 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด  (9,716)  (9,813) 
มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564  70,229  71,007 
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12. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อย่ำงย่อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

 
13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่ำงย่อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

                                                 (หน่วย : พนับำท)  
  

 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
     

มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564    1,128 
เพิม่ขึน้    148 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด    (335) 
มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564    941 
 

14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
   (หน่วย : พนับำท) 

 อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละต่อปี  

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 

30 มถิุนำยน 
2564 

 31 ธนัวำคม 
2563 

 30 มถิุนำยน 
2564 

 31 ธนัวำคม 
2563 

        

ทรสัต์รซีทีส ์ 2.95 - 7.25  3.02 - 7.25  146,403  151,485 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยจ ำน ำเงนิฝำกธนำคำรของบรษิทั และค ้ำประกนัส่วนตวัโดยกรรมกำร
และผูถ้อืหุน้ 

 

  (หน่วย : พนับำท) 

  
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
   

มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564  59,962 
เพิม่ขึน้  530 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด  (3,269) 
มูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564  57,223 



19 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 

 
 งบกำรเงนิรวมและ                                   

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
     30 มถิุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

        
เงนิกู้ยมืระยะยำว     20,000  80,514 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     (20,000)  (60,514) 
สุทธ ิ                -  20,000 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวด มดีงัต่อไปนี้ 
 

                                                 (หน่วย : พนับำท)  
  

 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564    80,514 
หกั จ่ำยช ำระ    (60,514) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564                    20,000 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกันโดยกำรจดจ ำนองอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ตำมที่ได้กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุ 10 
 

16. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 ทุนจดทะเบยีน ทุนที่ออกและช ำระแล้ว 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุน้ 

(พนับำท)  
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 
จ ำนวนเงนิ 
(พนับำท) 

จ ำนวนหุน้ 
(หุน้) 

จ ำนวนเงนิ 
(พนับำท) 

      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 214,000,000 107,000 160,000,000 80,000 12,788 
กำรเพิม่หุน้สำมญั             -        - 54,000,000 27,000 361,800 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้             -        -           -          - (12,074) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 214,000,000 107,000 214,000,000 107,000 362,514 

 
ในระหว่ำงวนัที ่9 มถิุนำยน 2564 ถงึ 11 มถิุนำยน 2564 บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 54 ล้ำนหุ้น หุ้นสำมญัดงักล่ำวมมีูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท โดยได้เสนอขำยใหแ้ก่ 
ผู้จองในรำคำหุ้นละ 7.20 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิ้นจ ำนวน 388.80 ล้ำนบำท (เงินสดรบัตำมมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จ ำนวน 
27.00 ล้ำนบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 361.80 บำท) บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนที่ช ำระแล้วกับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวนัที่ 14 มิถุนำยน 2564 ทัง้นี้ หุ้นของบริษัทเริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนำยน 2564 เป็นต้นไป 
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ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนจ ำนวน 12.07 ล้ำนบำท แสดงหกัจำกส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นที่
ได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน ทัง้นี้ บริษัทได้รบัเงินจำกกำรเพิ่มหุ้นสำมญัหลงัหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
จ ำนวนสุทธ ิ376.73 ล้ำนบำท 

 
17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพยีงส่วนงำนเดยีว คอืส่วนงำนธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์ในประเทศไทย ดงันัน้ รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และ
สนิทรพัย์ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมศิำสตร์แล้ว 
 

18. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวด (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนของหุ้น
สำมญัที่มีอยู่ระหว่ำงงวดด้วยวิธถีัวเฉลี่ยหลงัจำกได้ปรบัจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำหุน้  
 
ในระหว่ำงปี 2563 บรษิทัไดป้รบัลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุน้ละ 10 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนของ
งวดก่อนจึงได้ถูกค ำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่ำกำรปรบัลดมูลค่ำหุ้นได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอ
รำยงำน 
 

 

ส ำหรบังวดสำมเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

 งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิเฉพำะ 

ของบรษิทั 
    

ก ำไรส ำหรบังวด (พนับำท) 31,026   31,108  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุน้) 160,000   160,000  
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.19   0.19  
 

 

ส ำหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

 งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิเฉพำะ 

ของบรษิทั 
    

ก ำไรส ำหรบังวด (พนับำท) 28,826   28,942  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุน้) 160,000   160,000  
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.18   0.18  
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19. เงินปันผลจ่ำย 
 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไร
ของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 160 ล้ำนหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.15 
บำท เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 24.00 ล้ำนบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่31 พฤษภำคม 2564 

 
20. รำยได้ 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกำรจ ำแนกรำยไดต้ำมประเภทของสนิคำ้หรอืบริกำร และวธิกีำรบนัทกึรำยได ้ดงันี้ 
 

       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถินุำยน 
 ขำย 

เครื่องมอืแพทย์ 
บรกิำร 

เครื่องมอืแพทย์ 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         

 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 326,665 171,915      758      -      -      - 327,423 171,915 
 ตลอดช่วงระยะเวลำใด 
     เวลำหนึ่ง      -     - 1,482 3,741 657   1,794 2,139 5,535 

 รวม 326,665 171,915 2,240 3,741 657 1,794 329,562 177,450 

 
       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถินุำยน 
 ขำย 

เครื่องมอืแพทย์ 
บรกิำร 

เครื่องมอืแพทย์ 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         

 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 478,385 281,395    2,263    -      -     - 480,648 281,395 
 ตลอดช่วงระยะเวลำใด 
     เวลำหนึ่ง     -         - 3,046 4,848 1,315 3,588 4,361 8,436 

 รวม 478,385 281,395 5,309 4,848 1,315 3,588 485,009 289,831 
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กำรปันส่วนรำคำให้กับภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสญัญำ (ที่ยงัไม่เสร็จสิ้นหรือเสร็จสิ้นแล้วบำงส่วน) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 
2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 
 
                                       (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  30 มถิุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

     
 ภำยใน 1 ปี  10,190  6,534 
 2 - 5 ปี  14,497  18,087 
 รวม  24,687  24,621 
 
ภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำวคำดว่ำจะรับรู้เกินกว่ำ 1 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำที่จะเสร็จสิ้น
ภำยใน 5 ปี 
 

21. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไว้ซึ่งมีอำยุไม่เกิน  
6 เดอืน ดงันี้ 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 จ ำนวนเงนิตรำต่ำงประเทศ  อตัรำแลกเปลี่ยนตำมสญัญำ 

    
ดอลลำร์สหรฐั (ซื้อ) 825,032  31.20 
 

22. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
22.1 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำและบริกำร  และสัญญำที่ปรึกษำต่ำงๆ          

ทีจ่ะต้องช ำระมดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  
ภำยใน 1 ปี 4,822 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 807 
รวม 5,629 
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22.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกภำระค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน ณ วนัที่  
30 มถิุนำยน 2564 ดงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเชื่อ     
เงนิกู้ยมืระยะยำว บำท 20,000 20,000            - 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ดอลลำร์สหรฐั 2,388 825 1,563 
หนังสอืค ้ำประกนั บำท 82,000 68,234 13,766 
 เลตเตอร์ออฟเครดติและทรสัต์รซีที บำท 205,000 146,403 58,597 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเชื่อ     
เงนิกู้ยมืระยะยำว บำท 20,000 20,000         - 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ดอลลำร์สหรฐั 2,388 825 1,563 
หนังสอืค ้ำประกนั   บำท 82,000 68,197 13,803 
เลตเตอร์ออฟเครดติและทรสัต์รซีที บำท 205,000 146,403 58,597 
 

22.3 ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 บรษิทัมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบักำรซื้อสนิค้ำจ ำนวน 101.18 ล้ำนบำท    
 

23. กำรจดัประเภทรำยกำร 
 
บริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนำยน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือ
ขำดทุนและส่วนของผูถ้อืหุน้ กำรจดัประเภทดงักล่ำวมรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 

  (หน่วย : พนับำท)  
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม ่ 
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 19,811 3,226 23,037 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 21,894 (3,226) 18,668 
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  (หน่วย : พนับำท)  
 งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม่  
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 19,811 3,226 23,037 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 21,867 (3,226) 18,641 
 
  (หน่วย : พนับำท)  

 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม ่ 
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 38,943 6,359 45,302 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 42,628 (6,359) 36,269 
  

  (หน่วย : พนับำท)  
 งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม่  
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 38,943 6,359 45,302 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 42,567 (6,359) 36,208 
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