
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
(“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของ
บรษิัท ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ            
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบรษิัท และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิัท ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด         
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล”) 
ซึ่งผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบ  
ในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน
อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท า ขึ้นตามมาตรฐาน        
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
นางสาวอมรจิต เบ้าหลอ่เพชร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ทะเบยีนเลขที ่10853 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
12 พฤศจกิำยน 2564 



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 199,467              36,623               196,261              33,433               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 6 395,543              175,097              395,543              175,097              

ลูกหนีตามสญัญาเช่า

     สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 1,591                 1,431                 1,591                 1,431                 

สนิคา้คงเหลอื 7 380,374              175,459              380,374              175,459              

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ 52,576               19,042               52,576               19,042               

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 4,290                 4,096                 4,289                 4,096                 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,033,841           411,748              1,030,634           408,558              

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 8 33,000               15,000               33,000               15,000               

ลูกหนีตามสญัญาเช่า -                    644                    -                    644                    

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 -                    -                    10,000               10,000               

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 10 70,488               70,823               70,488               70,823               

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 69,187               70,022               69,916               70,897               

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 58,764               59,962               58,764               59,962               

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 896                    1,128                 896                    1,128                 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 12,120               11,784               12,120               11,773               

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 1,766                 1,761                 1,765                 1,760                 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 246,221              231,124              256,949              241,987              

รวมสินทรพัย์ 1,280,062           642,872              1,287,583           650,545              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 1                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

สินทรพัย์



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 145,289               151,485               145,289               151,485               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 107,358               54,414                 107,330               54,391                 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 47,983                 10,819                 47,983                10,819                 

สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ 20 13,230                 6,534                  13,230                6,534                  

     - หนีสนิตามสญัญาเช่า 4,632                  3,946                  4,632                  3,946                  

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

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,391                  1,000                  1,391                  1,000                  

เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 5 -                     -                     10,000                10,000                 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 6,903                  14,195                 6,903                  14,195                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 346,786               302,907               356,758               312,884               

หนีสินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ 20 12,957                 18,087                 12,957                18,087                 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 52,125                 53,033                 52,125                53,033                 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 -                     20,000                 -                     20,000                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,734                 24,931                 26,734                24,931                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 91,816                 116,051               91,816                116,051               

รวมหนีสิน 438,602               418,958               448,574               428,935               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท

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

    - ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 214,000,000 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 16 362,514              12,788              362,514              12,788              

กาํไรสะสม

    - จดัสรรเพอืสาํรองตามกฎหมาย 10,700               10,700              10,700               10,700              

    - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 361,246              120,426             358,795              118,122             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 841,460              223,914             839,009              221,610             

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                    -                   -                    -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 841,460              223,914             839,009              221,610             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,280,062           642,872             1,287,583           650,545             

_________________________________  กรรมการ

(   นายวโิรจน์  วสศุุทธกิุลกานต์    )

_________________________________  กรรมการ

(   นายกาํพล  ชยัสภุคัสมัพนัธ ์     )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 20 699,640           142,514            699,640             142,514             

ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขายและบรกิาร (394,839)          (80,286)             (394,839)            (80,286)             

กาํไรขนัต้น 304,801           62,228              304,801             62,228              

รายไดอ้นื 630                 52                    631                  53                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 305,431           62,280              305,432             62,281              

ค่าใชจ้่ายในการขาย 22 (40,618)            (23,169)             (40,618)             (23,169)             

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22 (20,456)            (22,021)             (20,493)             (22,262)             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน (3,883)             (1,383)               (3,883)               (1,383)               

รวมค่าใช้จ่าย (64,957)            (46,573)             (64,994)             (46,814)             

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 240,474           15,707              240,438             15,467              

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,407)             (2,239)               (2,407)               (2,239)               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 238,067           13,468              238,031             13,228              

ภาษเีงนิได้ (47,302)            (2,471)               (47,302)             (2,471)               

กาํไรสาํหรบังวด 190,765           10,997              190,729             10,757              

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสําหรบังวด -                 -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 190,765           10,997              190,729             10,757              

การแบ่งปันกาํไรสาํหรบังวด

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 190,765           10,997              190,729             10,757              

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                 -                   -                   -                   

190,765           10,997              190,729             10,757              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 190,765           10,997              190,729             10,757              

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                 -                   -                   -                   

190,765           10,997              190,729             10,757              

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไร (บาทต่อหุน้) 18 0.89                0.07                 0.89                 0.07                 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้) 214,000,000      160,000,000       214,000,000       160,000,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั เซนต์เมด จาํกดั และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 20 1,184,649         432,345           1,184,649         432,345           

ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขายและบรกิาร (678,017)          (245,531)          (678,017)          (245,531)          

กาํไรขนัต้น 506,632           186,814           506,632           186,814           

รายไดอ้นื 810                 190                 810                 189                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 507,442           187,004           507,442           187,003           

ค่าใชจ้่ายในการขาย 22 (93,491)            (68,471)            (93,491)            (68,471)            

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22 (69,411)            (58,290)            (69,569)            (58,470)            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน (9,446)              (3,902)              (9,446)              (3,902)              

รวมค่าใช้จ่าย (172,348)          (130,663)          (172,506)          (130,843)          

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 335,094           56,341             334,936           56,160             

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,121)              (7,011)              (8,121)              (7,011)              

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 326,973           49,330             326,815           49,149             

ภาษเีงนิได้ (62,153)            (9,507)              (62,142)            (9,450)              

กาํไรสาํหรบังวด 264,820           39,823             264,673           39,699             

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสําหรบังวด -                  -                  -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 264,820           39,823             264,673           39,699             

การแบ่งปันกาํไรสาํหรบังวด

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 264,820           39,823             264,673           39,699             

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

264,820           39,823             264,673           39,699             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 264,820           39,823             264,673           39,699             

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

264,820           39,823             264,673           39,699             

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไร (บาทต่อหุน้) 18 1.46                0.25                1.46                0.25                

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้) 180,769,231      160,000,000      180,769,231      160,000,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง ผู้ถือหุ้น ทีไม่มี

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 80,000                  12,788                  8,000                  130,876              231,664               -                     231,664                

กาํไรสาํหรบังวด -                       -                       -                     39,823               39,823                 -                     39,823                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                       -                       -                     39,823               39,823                 -                     39,823                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 80,000                  12,788                  8,000                  170,699              271,487               -                     271,487                

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

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

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

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

กาํไรสาํหรบังวด -                       -                       -                     264,820              264,820               -                     264,820                

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                       -                       -                     264,820              264,820               -                     264,820                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 107,000                362,514                10,700                 361,246              841,460               -                     841,460                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 80,000                    12,788                        8,000                  128,732               229,520                 

กาํไรสาํหรบังวด -                         -                            -                     39,699                 39,699                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                         -                            -                     39,699                 39,699                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 80,000                    12,788                        8,000                  168,431               269,219                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 80,000                    12,788                        10,700                 118,122               221,610                 

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

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

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

กาํไรสาํหรบังวด -                         -                            -                     264,673               264,673                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                         -                            -                     264,673               264,673                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 107,000                   362,514                      10,700                 358,795               839,009                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7

(หน่วย : พนับาท)

กาํไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 326,973               49,330                326,815               49,149                

รายการปรบัปรงุเพือกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 20,771                 20,320                20,917                 20,372                

คา่เผอื (โอนกลบัคา่เผอื) ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 1,194                  (79)                     1,247                  206                    

หนสีญู -                     976                    -                     691                    

คา่เผอืสนิคา้เสอืมคณุภาพและการลดมลูคา่ของสนิคา้ 190                     888                    190                     888                    

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิคา้ -                     5,291                  -                     5,291                  

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจําหน่ายสนิทรพัย์ / ตดัจําหน่าย 6                        (372)                    6                        (167)                    

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมไ่ดเ้กดิขนึจรงิ 965                     383                    965                     383                    

รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ (5,103)                 (253)                    (5,103)                 (253)                    

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,383                  2,658                  2,383                  2,658                  

คา่ใชจ่้ายในการออกหุน้ (12,074)                -                     (12,074)                -                     

ดอกเบยีรบั (98)                     (187)                    (98)                     (185)                    

ดอกเบยีจ่าย 8,121                  7,011                  8,121                  7,011                  

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 343,328               85,966                343,369               86,044                

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ) 

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื (221,640)              869                    (221,693)              869                    

ลกูหนตีามสญัญาเชา่ 480                     452                    480                     452                    

สนิคา้คงเหลอื (210,224)              (71,630)                (210,224)              (71,630)                

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิคา้ (33,534)                (5,780)                 (33,534)                (5,780)                 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื (94)                     (345)                    (93)                     (427)                    

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอนื (104)                    (921)                    (104)                    (921)                    

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 52,968                 15,324                52,963                 15,324                

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ 6,669                  25,768                6,669                  25,768                

จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (453)                    (260)                    (453)                    (260)                    

หนสีนิหมนุเวยีนอนื (7,295)                 (2,780)                 (7,295)                 (2,793)                 

เงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (69,899)                46,663                (69,915)                46,646                

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (6,013)                 (5,130)                 (6,013)                 (5,130)                 

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 103                     162                    103                     160                    

จ่ายภาษเีงนิได้ (25,324)                (19,569)                (25,324)                (19,569)                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (101,133)              22,126                (101,149)              22,107                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 8

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขนึ (18,000)            -                  (18,000)             -                    

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 3,918               4,877               3,918                4,671                 

ซอืสนิทรพัย์ (12,930)            (16,386)            (12,930)             (17,363)               

จ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึสทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (934)                -                  (934)                 -                    

ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (311)                (2,537)              (311)                 (2,537)                

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (28,257)            (14,046)            (28,257)             (15,229)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการเพมิหุน้สามญั 388,800           -                  388,800             -                    

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิลดลง (6,972)              (19,045)            (6,972)               (19,045)               

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                  20,000             -                   20,000               

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (60,514)            (6,106)              (60,514)             (6,106)                

จ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (5,080)              (4,022)              (5,080)               (4,022)                

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

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 292,234           (9,173)              292,234             (9,173)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) - สทุธิ 162,844           (1,093)              162,828             (2,295)                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 199,467           26,546             196,261             23,322               

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

      รายการทไีมใ่ช่เงนิสด :

    โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 5,376               4,078               5,376                4,078                 

    โอนสนิทรพัยเ์ป็นสนิคา้คงเหลอื 257                 28                   257                  28                     

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 2,801               52,685             2,801                52,685               

จดัประเภทสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิเป็นสนิทรพัย์

    สทิธกิารใช้ -                  3,095               -                   3,095                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 9

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแลว้)   

 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินธรุกิจ 

 
บริษัท เซนต์เมด จ ำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และบริษัทได ้
จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั กบักระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม 2563 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
“บรษิทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)” บรษิทัด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์ ทีอ่ยู่ของบรษิทัตัง้อยู่เลขที ่
222, 222/1-2 อำคำรเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชัน้ที่ 10 หมู่ที่ 1 ถนนรตันำธเิบศร์ ต ำบลบำงรกัใหญ่ อ ำเภอบำงบวัทอง 
จงัหวดันนทบุร ีโดยมคีรอบครวับุญประสทิธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธกิุลกำนต์ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 
18.16 และรอ้ยละ 18.16 ตำมล ำดบั 
 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
 
บรษิทัไดย้ื่นค ำขออนุญำตเพื่อเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (“ IPO”) ทัง้นี้ หุน้สำมญัของ
บรษิทัไดร้บักำรจดทะเบยีนใหซ้ื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเริม่ท ำ
กำรซื้อขำย ตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนำยน 2564 เป็นตน้ไป 
 

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 ตำมมำตรฐำน 
กำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง “กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล” รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใชโ้ดย
สภำวชิำชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง และได้
น ำเสนอในสกุลเงนิบำทไทยโดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบกำรเงนิประจ ำปีทีไ่ดจ้ดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของไทย ผู้ใช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่กับงบกำรเงินส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่   
31 ธนัวำคม 2563 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบันี้จดัท ำขึน้เป็นทำงกำรเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงนิฉบบันี้เป็นภำษำอื่นใหย้ดึถอื
งบกำรเงนิทีจ่ดัท ำขึน้เป็นภำษำไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2564 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
และไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยไม่มี
กำรเปลีย่นแปลงในบรษิทัย่อยในระหว่ำงงวด  
 

2.3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ทีปั่จจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งฝ่ำยบรหิำรของ
บรษิัทและบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) ได้ติดตำมควำมคบืหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมนิผลกระทบที่
อำจเกดิขึน้ต่อมลูค่ำของสนิทรพัย ์ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้จดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ยกเว้น กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำน รวมถึงแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชี ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีที่เริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 
3.1 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบำย 

กำรบญัช ีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละขอ้ผดิพลำด  
 
ไดม้กีำรปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำร
บญัชฉีบบัที ่1 ทัง้นี้ กำรปรบัปรุงดงักล่ำวยงัท ำใหม้กีำรปรบัปรุง 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 ้้นเป็นสนิทรพัยห์รอืกำรรวมธุรกจิ 
 
• ปรับปรุงค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและ

กระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึง่เมื่อน ำมำรวมกนัมส่ีวนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรที่ให้กบั
ลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ  
 
มำตรฐำนฯเหล่ำน้ีไดม้กีำรปรบัเปลีย่นขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจ
เกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง  รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กระแสเงนิสดตำมสญัญำ หรอืควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึ้นจำกกำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย
อ้ำงองิไปใชอ้ตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิอื่นแทน เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank 
offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของ
กำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

3.4 กรอบแนวคดิส ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
กรอบแนวคดินี้ไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรบัรูร้ำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ในงบกำรเงนิ โดยมกีำรเพิม่เตมิหลกักำรและแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำรำยกำร ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไร

ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิออกจำกงบกำรเงนิ 

 
นอกจำกนี้ กรอบแนวคดินี้ยงัอธบิำยเกี่ยวกบัควำมรับผดิชอบตำมหน้ำที่ กำรใชค้วำมระมดัระวงั และควำมไม่
แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ โดยกำรปรบัปรุงกรอบแนวคดิท ำใหม้กีำรปรบัปรุงกำร
อ้ำงอิงกรอบแนวคดิใน 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 
 
มำตรฐำนฉบบันี้ได้มกีำรปรบัปรุง เรื่อง กำรยนิยอมลดค่ำเช่ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Covid-19 ซึ่งใหท้ำงเลอืกแก่ผูเ้ช่ำ
ในกำรไม่ต้องประเมนิว่ำกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Covid-19 ทีเ่ขำ้เงื่อนไขตำมมำตรฐำนนัน้ เป็น
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำ 
 
อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงเป็นครัง้แรกซึ่งมผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 และไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใชม้ำถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ กำรถอืปฏบิตัดิงักล่ำวไม่มผีลกระทบ
อย่ำงมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 
 

4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ฝ่ำยบรหิำรใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบักำรรบัรู ้และ
กำรวดัมูลค่ำของสินทรพัย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจกำร
ประมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนทีจ่ดัท ำโดยฝ่ำยบรหิำร  
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กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลส ำคญัที่น ำมำใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
ระหว่ำงกำล ถอืตำมเกณฑเ์หมอืนกบัทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
 

5. รำยกำรกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัมรีำยกำรบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่ำนี้เกี่ยวขอ้งกนัโดยกำรมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมกำรร่วมกนั ดงันัน้งบกำรเงนินี้จงึแสดงรวมถงึผลของรำยกำรเหล่ำนี้ตำมมลูฐำนทีพ่จิำรณำร่วมกนัระหว่ำงบรษิทั
กบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐำนที่ใช้บำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้ส ำหรบัรำยกำรที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
 
รำยกำรบัญชีที่มีสำระส ำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
 

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

 กำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
      

ขำยสนิคำ้      
     บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำตลำด 282      - 282      - 
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำตลำด 5,219      - 5,219      - 
รวม  5,501      - 5,501      - 

      
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้  4,956 4,045 4,956 4,045 

 
    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 นโยบำย ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 

 กำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
      

ขำยสนิคำ้      
     บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำตลำด 491      - 491      - 
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำตลำด 5,363      - 5,363      - 
รวม  5,854      - 5,854      - 

      
ซื้อสนิทรพัย ์      

บรษิทัย่อย ตำมทีต่กลงกนั      -      -      - 977 
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    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 นโยบำย ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 

 กำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
      

ดอกเบีย้จ่ำย      
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 6.10 ต่อปี      - 51      - 51 

      
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้  14,941 12,290 14,941 12,290 

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

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 กนัยำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
        
เงนิกูย้มืจำกบรษิทัย่อย         
     บรษิทัย่อย      -       -  10,000  10,000 
 
เงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยไม่มีหลักประกันและมีก ำหนดเรียกช ำระคืนเมื่อทวงถำม ทัง้นี้  เงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มีกำร 
คดิดอกเบีย้ 

 
6. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มยีอดคงเหลอืลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นดงันี้ 
 
                                              (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 30 กนัยำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 กนัยำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
        

ลูกหนี้กำรคำ้ - ลูกคำ้ทัว่ไป 400,953  177,418  400,953  177,365 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (7,614)  (6,420)  (7,614)  (6,367) 
สุทธ ิ 393,339  170,998  393,339  170,998 
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 2,204  4,099  2,204  4,099 
รวม 395,543  175,097  395,543  175,097 
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ยอดคงเหลอืลูกหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยุหนี้ไดด้งันี้ 
 

                                                                                                                        (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 30 กนัยำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 กนัยำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
        
ลูกหนี้กำรคำ้ - ลูกคำ้ทัว่ไป        
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 258,395  46,890  258,395  46,890 
เกนิก ำหนดช ำระ :        

ไม่เกนิ 3 เดอืน 106,018  109,521  106,018  109,521 
3 - 6 เดอืน 14,954  8,546  14,954  8,546 
6 - 12 เดอืน 11,932  3,809  11,932  3,809 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 9,654  8,652  9,654  8,599 

รวม 400,953  177,418  400,953  177,365 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (7,614)  (6,420)  (7,614)  (6,367) 
สุทธ ิ 393,339  170,998  393,339  170,998 
 
ในระหว่ำงงวด มรีำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ดงัต่อไปนี้ 
 

                                  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม   
งบกำรเงนิเฉพำะ

ของบรษิทั 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 (6,420)  (6,367) 
เพิม่ขึน้ (1,328)  (1,328) 
ลดลง 134  81 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 (7,614)  (7,614) 
 

7. สินค้ำคงเหลือ 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  30 กนัยำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู  351,077  184,770 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง  43,459  4,661 
รวม  394,536  189,431 
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพ  (12,025)  (9,224) 
     ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้  (2,137)  (4,748) 
สุทธ ิ  380,374  175,459 
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ในระหว่ำงงวด รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 (13,972) 
เพิม่ขึน้ (2,801) 
ลดลง 2,611 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 (14,162) 
 

8. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำกับธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน                   
33.00 ล้ำนบำท และจ ำนวน 15.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกันสัญญำเลตเตอร์ออฟเครดิต  
ทรสัตร์ซีทีส ์และหนังสอืค ้ำประกนั ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 14 
 

9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    (หน่วย : พนับำท) 
    งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

  รอ้ยละกำรถอืหุน้ ทุนช ำระแลว้ รำคำทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 
30 กนัยำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 กนัยำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 กนัยำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 

        
บรษิทั เซนต์ เมดคิอล 

เทรดดิง้ จ ำกดั 

จ ำหน่ำยเครื่อง 

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

 
10. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

 

                      (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  

มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 70,823 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด (335) 
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 70,488 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนเป็นทีด่นิและอำคำร ซึ่งแสดงในงบกำรเงนิดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม โดยมี
มลูค่ำยุตธิรรมจ ำนวน 95.10 ลำ้นบำท ตำมรำยงำนกำรประเมนิของผูป้ระเมนิรำคำอสิระ (ขอ้มลูระดบั 2)   
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อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดงักล่ำวได้ถูกจดจ ำนองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส ำหรับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร           
แห่งหนึ่ง ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 14 
 

11. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 มรีำยกำรเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ อย่ำงย่อ
ดงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : พนับำท) 
    

งบกำรเงนิรวม 
 งบกำรเงนิเฉพำะ

ของบรษิทั 

     
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564  70,022  70,897 
ซื้อสนิทรพัย ์  12,930  12,930 
มลูค่ำสุทธติำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  (4,151)  (4,151) 
โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์  5,376  5,376 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด  (14,990)  (15,136) 
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564  69,187  69,916 
 

12. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 มรีำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ อย่ำงย่อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (หน่วย : พนับำท) 

  
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
   

มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564  59,962 
เพิม่ขึน้  3,735 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด  (4,933) 
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564  58,764 
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13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564 มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่ำงย่อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

                                                 (หน่วย : พนับำท)  
  

 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
     

มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564    1,128 
เพิม่ขึน้    311 
มลูค่ำสุทธติำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่ ำหน่ำย    (30) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด    (513) 
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564    896 
 

14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
   (หน่วย : พนับำท) 

 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 

30 กนัยำยน 
2564 

 31 ธนัวำคม 
2563 

 30 กนัยำยน 
2564 

 31 ธนัวำคม 
2563 

        

ทรสัตร์ซีทีส ์ 2.95 - 7.25  3.02 - 7.25  145,289  151,485 
 
ในระหว่ำงงวด บรษิทัไดเ้ปลี่ยนแปลงหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จำกเดมิซึ่งค ้ำประกนั
โดยเงนิฝำกธนำคำรของบรษิทัและค ้ำประกนัส่วนตวัโดยกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ เป็นกำรค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกธนำคำร
และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของบรษิทั ตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 8 และ 10  
 

15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 

 
 งบกำรเงนิรวมและ                                   

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
     30 กนัยำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

        
เงนิกูย้มืระยะยำว     20,000  80,514 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     (20,000)  (60,514) 
สุทธ ิ                -  20,000 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวด มดีงัต่อไปนี้ 
 

                                                 (หน่วย : พนับำท)  
  

 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564    80,514 
หกั จ่ำยช ำระ    (60,514) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564    20,000 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบรษิทั 
 

16. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 

(พนับำท)  
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 
จ ำนวนเงนิ 
(พนับำท) 

จ ำนวนหุน้ 
(หุน้) 

จ ำนวนเงนิ 
(พนับำท) 

      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 214,000,000 107,000 160,000,000 80,000 12,788 
กำรเพิม่หุน้สำมญั               -           - 54,000,000 27,000 361,800 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้               -           -             -           - (12,074) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 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 ล้ำนหุน้ หุน้สำมญัดงักล่ำวมมีูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยไดเ้สนอขำยใหแ้ก่ 
ผู้จองในรำคำหุ้นละ 7.20 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้นจ ำนวน 388.80 ล้ำนบำท (เงนิสดรบัตำมมูลค่ำหุ้นทีต่รำไวจ้ ำนวน 
27.00 ล้ำนบำท และส่วนเกนิมูลค่ำหุน้จ ำนวน 361.80 บำท) บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนทีช่ ำระแล้วกบักระทรวง
พำณิชย์เมื่อวนัที่ 14 มถิุนำยน 2564 ทัง้นี้ หุ้นของบรษิัทเริม่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนำยน 2564 เป็นตน้ไป 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนจ ำนวน 12.07 ลำ้นบำท แสดงหกัจำกส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ที่
ได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน ทัง้นี้ บริษัทได้รบัเงนิจำกกำรเพิม่หุ้นสำมญัหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้ง
จ ำนวนสุทธ ิ376.73 ลำ้นบำท 

 
17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนทีร่ำยงำนเพยีงส่วนงำนเดยีว คอืส่วนงำนธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอื
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ด ำเนินธุรกจิในเขตภูมศิำสตร์ในประเทศไทย ดงันัน้ รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และ
สนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมศิำสตรแ์ลว้ 
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18. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวด (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนของหุ้น
สำมญัทีม่อียู่ระหว่ำงงวดดว้ยวธิถีวัเฉลี่ยหลงัจำกไดป้รบัจ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
มลูค่ำหุน้  
 
ในระหว่ำงปี 2563 บรษิทัไดป้รบัลดมูลค่ำหุน้จำกเดมิหุน้ละ 10 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนของ
งวดก่อนจงึไดถู้กค ำนวณขึน้ใหม่ โดยถอืเสมอืนว่ำกำรปรบัลดมูลค่ำหุน้ไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวดแรกที่เสนอ
รำยงำน 
 

 

ส ำหรบังวดสำมเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

 งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิเฉพำะ 

ของบรษิทั 
    

ก ำไรส ำหรบังวด (พนับำท) 10,997  10,757 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก (พนัหุน้) 160,000  160,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.07  0.07 
 

 

ส ำหรบังวดเกำ้เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

 งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิเฉพำะ 

ของบรษิทั 
    

ก ำไรส ำหรบังวด (พนับำท) 39,823  39,699 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก (พนัหุน้) 160,000  160,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.25  0.25 
 

19. เงินปันผลจ่ำย 
 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 ที่ประชุมมมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไร
ของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 160 ล้ำนหุ้น ในอตัรำหุ้นละ  
0.15 บำท เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 24.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่31 พฤษภำคม 2564 
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20. รำยได ้
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูกำรจ ำแนกรำยไดต้ำมประเภทของสนิคำ้หรอืบรกิำร และวธิกีำรบนัทกึรำยได ้มดีงันี้ 
 

       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 
 ขำย 

เครื่องมอืแพทย ์
บรกิำร 

เครื่องมอืแพทย ์
 

อื่นๆ 
 

รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         

 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 696,759 138,813 445    -    -    - 697,204 138,813 
 ตลอดช่วงระยะเวลำใด 
     เวลำหนึ่ง    -    - 1,949 1,907 487 1,794 2,436 3,701 

 รวม 696,759  138,813 2,394 1,907 487 1,794 699,640 142,514 

 
       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 
 ขำย 

เครื่องมอืแพทย ์
บรกิำร 

เครื่องมอืแพทย ์
 

อื่นๆ 
 

รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         

 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 1,175,144 420,208 2,708    -    -    - 1,177,852 420,208 
 ตลอดช่วงระยะเวลำใด 
     เวลำหนึ่ง    -    - 4,995 6,755 1,802 5,382 6,797 12,137 

 รวม 1,175,144 420,208 7,703 6,755 1,802 5,382 1,184,649 432,345 

 
กำรปันส่วนรำคำให้กบัภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสญัญำ (ที่ยงัไม่เสร็จสิ้นหรอืเสร็จสิ้นแล้วบำงส่วน) ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 
 
                                       (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  30 กนัยำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

     
 ภำยใน 1 ปี  13,230  6,534 
 2 - 5 ปี  12,957  18,087 
 รวม  26,187  24,621 
 
ภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำวคำดว่ำจะรบัรู้เกินกว่ำ 1 ปี ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรให้บรกิำรบ ำรุงรกัษำที่จะเสร็จสิ้น
ภำยใน 5 ปี 
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21. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
21.1 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญำเช่ำและบริกำร  และสญัญำที่ปรึกษำต่ำงๆ          

ทีจ่ะตอ้งช ำระมดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 
  
ภำยใน 1 ปี 4,327 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 601 
รวม 4,928 
 

21.2 บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิที่อำจเกิดขึ้นจำกภำระค ้ำประกันกบัสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 2564 ดงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิกูย้มืระยะยำว บำท 20,000 20,000             - 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ บำท 81,040            - 81,040 
หนังสอืค ้ำประกนั บำท 102,000 70,703 31,297 
 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บำท 220,000 145,289 74,711 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิกูย้มืระยะยำว บำท 20,000 20,000             - 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ บำท 81,040            - 81,040 
หนังสอืค ้ำประกนั   บำท 102,000 70,666 31,334 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บำท 220,000 145,289 74,711 
 

21.3 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัมภีำระผกูพนัเกีย่วกบักำรซื้อสนิคำ้จ ำนวน 140.09 ลำ้นบำท    
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22. กำรจดัประเภทรำยกำร 
 
บริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่  
30 กนัยำยน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชใีนงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรือ
ขำดทุนและส่วนของผูถ้อืหุน้ กำรจดัประเภทดงักล่ำวมรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 

  (หน่วย : พนับำท)  
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม่  
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 21,298 1,871 23,169 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 23,892 (1,871) 22,021 

 
  (หน่วย : พนับำท)  

 งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม่  
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 21,298 1,871 23,169 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 24,133 (1,871) 22,262 
 
  (หน่วย : พนับำท)  

 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม่  
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 60,241 8,230 68,471 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 66,520 (8,230) 58,290 
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  (หน่วย : พนับำท)  
 งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั 

 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

  ตำมทีเ่คยรำยงำนไว ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ตำมทีจ่ดัประเภทใหม่  
        
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น    
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 60,241 8,230 68,471 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 66,700 (8,230) 58,470 
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