
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                          

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2565 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแส

เงนิสด สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวม

เรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอ

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่าง

กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน

อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการ

บญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน 

 

งบแสดงฐานะการเงนิของบรษิัท เซนต์เมด จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่แสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่นที่อยู่ในสํานักงานเดียวกับขา้พเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวขา้งตน้ โดยใหข้อ้สรุปว่าไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญั ตามรายงานลงวนัที ่

14 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่9919 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม 2565 

 



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 335,480               482,277                

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 6 527,186               273,753                

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่

     สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 497                     1,181                   

สนิคา้คงเหลอื 7 379,490               335,214                

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิคา้ 29,002                 20,911                  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,911                   2,562                   

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,274,566             1,115,898              

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 33,000                 33,000                  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 -                      10,000                  

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9 70,264                 70,375                  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 10 72,410                 73,164                  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 55,725                 57,504                  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 814                     831                      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13,170                 12,117                  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,752                   1,725                   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 247,135               258,716                

รวมสินทรพัย์ 1,521,701             1,374,614              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 1                         

สินทรพัย์

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 215,254               206,192               

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 70,722                 77,242                 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 90,970                 59,030                 

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 16 12,692                 12,791                 

     - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 4,663                   4,675                   

     - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 -                      20,000                 

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,541                   1,742                   

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 7,025                   8,373                   

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 402,867               390,045               

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 16 10,107                 11,975                 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 50,088                 51,283                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,531                 25,917                 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 86,726                 89,175                 

รวมหน้ีสิน 489,593               479,220               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 2

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท

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

    - ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูคา่แลว้ 214,000,000 หุน้ 107,000               107,000               

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 362,514               362,514               

ก าไรสะสม

    - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 10,700                 10,700                 

    - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 551,894               415,180               
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,032,108             895,394               

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,521,701             1,374,614             

_________________________________  กรรมการ

(   นายวโิรจน์  วสศุทุธกิลุกานต ์   )

_________________________________  กรรมการ

(   นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์     )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

หมำยเหตุ 2565 2564

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 16 708,650             155,447             
ต้นทนุขำย
ตน้ทนุขายและบรกิาร (481,985)            (92,276)             

ก ำไรขัน้ต้น 226,665             63,171              
รายไดอ้ืน่ 3,160                140                  
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 229,825             63,311              

คา่ใชจ่้ายในการขาย (34,702)             (24,122)             
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (22,998)             (22,868)             
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 78                    (3,687)               
รวมค่ำใช้จำ่ย (57,622)             (50,677)             

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 172,203             12,634              
ตน้ทนุทางการเงนิ (2,704)               (2,782)               
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 169,499             9,852                
ภาษเีงนิได้ (32,785)             (1,907)               
ก ำไรส ำหรบังวด 136,714             7,945                
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                   -                   
ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 136,714             7,945                

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.64                  0.05                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 214,000,000       160,000,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส ำรอง ยงัไม่ได้

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร รวม

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

ก าไรส าหรบังวด -                     -                        -                    7,945                 7,945                  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                     -                        -                    7,945                 7,945                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 80,000                12,788                   10,700               126,067              229,555              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 107,000              362,514                 10,700               415,180              895,394              

ก าไรส าหรบังวด -                     -                        -                    136,714              136,714              
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                     -                        -                    136,714              136,714              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 107,000              362,514                 10,700               551,894              1,032,108            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

พนับำท
ก ำไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 169,499           9,852              
รำยกำรปรบัปรงุเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น
   เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 7,425              6,718              
คา่เผื่อ (โอนกลบัคา่เผื่อ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ (559)                273                
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมคณุภาพและการลดมลูคา่ของสนิคา้ 4,298              1,033              
ก าไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (3,142)             -                 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์/ ตดัจ าหน่าย (1,070)             454                
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 375                 2,636              
รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ (2,509)             (1,861)             
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 833                 795                
ดอกเบี้ยรบั (15)                 (38)                 
ดอกเบี้ยจ่าย 2,704              2,782              

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 177,839           22,644            

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (252,874)          23,887            
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ 636                 58                  
สนิคา้คงเหลอื (50,672)            (49,762)           
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิคา้ (8,090)             (21,805)           
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (208)                182                
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (168)                (74)                 

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (6,847)             22,572            
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 542                 1,544              
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (560)                (440)               
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,348)             (12,585)           

เงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน (141,750)          (13,779)           
เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (1,938)             (2,177)             
เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 63                  18                  
จ่ายภาษเีงนิได้ (1,898)             (1,146)             

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (145,523)          (17,084)           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 13,142           -                
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,610            223                
ซื้อสนิทรพัย์ (3,143)           (4,630)            
ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (64)               (31)                

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 11,545           (4,438)            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 9,062            14,728            
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (20,000)          (514)               
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (1,881)           (1,632)            

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (12,819)          12,582            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สทุธิ (146,797)        (8,940)            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 482,277         33,433            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 335,480         24,493            

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :

    โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 2,097            2,216             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 7

พนับำท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)



               8 

     

บริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)   

 

1. ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ 

 

บริษัท เซนต์เมด จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยและหุ้นของบริษัทได้รบัการจดทะเบยีนใหซ้ื้อขายใน

กระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2564 บรษิทัดาํเนิน

ธุรกจินําเขา้และจําหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์วสัดุการแพทย์ และใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย์ ทีอ่ยู่ของ

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

อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีโดยมคีรอบครวับุญประสทิธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธกุิลกานต ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

โดยถอืหุน้รอ้ยละ 18.16 และรอ้ยละ 18.16 ตามลําดบั 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช ้

โดยสภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง 

และไดนํ้าเสนอในสกุลเงนิบาทไทยโดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจาํปีทีไ่ดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคู่กบังบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบัน้ีจดัทาํขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอืน่ใหย้ดึถอื

งบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2565 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เซนต์เมดคิอล เทรดดิ้ง จํากดั (บรษิทัย่อย) มมีติ

อนุมตัใิหเ้ลกิบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564  
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ต่อมา เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2565 บรษิทัย่อยไดด้าํเนินการชาํระบญัชแีละชาํระคนืเงนิลงทนุใหก้บับรษิทัแลว้เตม็

จํานวน การเลกิกจิการของบรษิทัย่อยดงักล่าว มผีลกระทบต่อผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัสําหรบังวด

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงัน้ี  

 

รายการ พนับาท 

  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (0.99) 

กําไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 679.79 

กําไรสาํหรบังวด 678.80 

 

ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารของบรษิทัพจิารณาแลว้ว่า ผลกระทบจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อยดงักล่าว ไม่มสีาระสาํคญั

ต่อผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทั ฝ่ายบรหิารจงึไม่จดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัสาํหรบั

งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 รวมถึงไม่นําเสนองบการเงินรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวาคม 2564 ทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีช่นเดียวกับที่ใช้สําหรบัการจดัทํางบการเงนิของบรษิัท

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ยกเว้น การปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง

ใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏบิตัิทางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีที่เริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัพจิารณาว่าการถอืปฏบิตัดิงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่าง

มสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

 

4. การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ 
 

ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้และ

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ   

การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  
 

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลสําคญัที่นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิน 

ระหว่างกาล ถอืตามเกณฑเ์หมอืนกบัทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิประจาํปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

5. รายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และหรอื

กรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่าน้ีตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างบรษิทั

กบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สําหรบัรายการที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
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รายการบญัชทีีม่สีาระสําคญักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 

2564 มดีงัน้ี 
 

  พนับาท 

 นโยบาย  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

 การกําหนดราคา  2565  2564 
     

 

ขายสนิคา้ ราคาตลาด     

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   452                   - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   2,460  126 

รวม   2,912  126 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้   8,033  4,462 

 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสําคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

มดีงัน้ี 
 

 พนับาท 

  31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

     กรรมการ  34                  - 

     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,332                  - 

รวม  1,366                  - 

 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มยีอดคงเหลอืลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นดงัน้ี 
 

 พนับาท 

  31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

ลูกหน้ีการคา้     

- ลูกคา้ทัว่ไป  526,468  276,958 

- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,366                  - 

รวม  527,834  276,958 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (5,765)  (6,324) 

สุทธ ิ  522,069  270,634 

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัอืน่  5,117  3,119 

รวม  527,186  273,753 
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ยอดคงเหลอืลูกหน้ีการคา้แยกตามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

  31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

ลูกหน้ีการคา้    
 

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ  289,083  109,760 

เกนิกําหนดชาํระ :    
 

ไม่เกนิ 3 เดอืน  175,620  128,516 

3 - 6 เดอืน  43,245  23,011 

6 - 12 เดอืน  12,869  7,394 

มากกว่า 12 เดอืน  7,017  8,277 

รวม  527,834  276,958 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (5,765)  (6,324) 

สุทธ ิ  522,069  270,634 

 

ในระหว่างงวด มรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 (6,324) 

เพิม่ขึน้ (144) 

ลดลง 703 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 (5,765) 

 

7. สินค้าคงเหลือ 

 

 พนับาท 

  31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

 

สนิคา้สาํเรจ็รปู  349,693  347,565 

สนิคา้ระหว่างทาง  49,133  2,687 

รวม  398,826  350,252 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ  (14,930)  (13,120) 

     ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้          (4,406)           (1,918) 

สุทธ ิ  379,490  335,214 
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ในระหว่างงวด มรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและการลดมลูค่าของสนิคา้ ดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 (15,038) 

เพิม่ขึน้ (4,298) 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 (19,336) 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    พนับาท 

  รอ้ยละการถอืหุน้ ทุนชําระแลว้ ราคาทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 

31 มนีาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มนีาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มนีาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

        

บรษิทั เซนต์ เมดคิอล 

เทรดดิง้ จํากดั 

จําหน่ายเครื่อง 

มอืแพทย ์         - 100        - 10,000        - 10,000 

 

บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 และบรษิทัย่อยไดด้ําเนินการ

ชําระบญัชแีละชําระคนืเงนิลงทุนให้กบับรษิัทแล้วเต็มจํานวนเมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2565 ทัง้น้ี การเลกิกิจการของ

บรษิทัย่อยดงักล่าวไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั 

 

9. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 

 พนับาท 

  

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565 70,375 

หกั ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด (111) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 70,264 

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิและอาคาร ซึ่งแสดงในงบการเงนิดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม โดยมี

มลูค่ายุตธิรรมจาํนวน 95.10 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ (ขอ้มลูระดบั 2)   

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดงักล่าวได้ถูกจดจํานองเพื่อใช้เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร           

แห่งหน่ึง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหต ุ13 
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10. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ

ดงัต่อไปน้ี 
 

  พนับาท 

   
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  73,164 

ซื้อสนิทรพัย ์  3,143 

มลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  (540) 

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์  2,097 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด  (5,454) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  72,410 

 

11. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างย่อ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

  พนับาท 
   

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  831 

เพิม่ขึน้  64 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด  (81) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  814 

 

  

  พนับาท 
   

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  57,504 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด  (1,779) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  55,725 
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13. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  พนับาท 

 

31 มนีาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มนีาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

        

ทรสัตร์ซีทีส ์ 3.15 - 5.88  2.95 - 7.25  215,254  206,192 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยเงนิฝากธนาคารและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของบรษิทั ตามที่

ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9  

 

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 พนับาท 

 31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

เงนิกูย้มืระยะยาว -   20,000 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี -   (20,000) 

สุทธ ิ -   -            

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวด มดีงัต่อไปน้ี 
 

  พนับาท 

   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565  20,000 

หกั จ่ายชาํระ  (20,000) 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565       -   

 

15. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานทีร่ายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอืส่วนงานธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วสัดุการแพทย์ และใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย์ ซึ่งดาํเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตร์ในประเทศ

ไทย ดงันัน้ รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
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16. รายได้ 

 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการจาํแนกรายไดต้ามประเภทของสนิคา้หรอืบรกิาร และวธิกีารบนัทกึรายได ้มดีงัน้ี 

 
 พนับาท 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

 ขายเครื่องมอืและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 

วสัดุการแพทย ์

 

บรกิาร 

เครื่องมอืแพทย ์

 

 

อื่นๆ 

 

 

รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         

 ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 703,033 151,719 1,741  1,506       -        - 704,774 153,225 

 ตลอดช่วงระยะเวลา        -        - 1,861 1,564 2,015 658 3,876 2,222 

 รวม 703,033 151,719 3,602 3,070 2,015 658 708,650 155,447 

 
การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารบํารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย ์(ทีย่งัไม่

เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บางส่วน) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มดีงัน้ี 

 

  พนับาท 

  31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

 ภายใน 1 ปี  12,692  12,791 

 2 - 5 ปี  10,107  11,975 

 รวม  22,799  24,766 

 

17. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

17.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ และสัญญาที่ปรึกษาต่างๆ          

ทีจ่ะตอ้งชาํระดงัน้ี 

 

 พนับาท 

  

ภายใน 1 ปี 3,521 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 304 

รวม 3,825 
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17.2 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากภาระคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ดงัน้ี 

 

  พนับาท 

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 

วงเงินสินเช่ือ     

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ บาท 81,040 -  81,040 

หนังสอืคํ้าประกนั บาท 102,000 81,427 20,573 

 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บาท 220,000 215,254 4,746 

 

17.3 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการซื้อสนิคา้จาํนวน 367.01 ลา้นบาท   

 

17.4 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ จาํนวน 168.02 ลา้นบาท 

 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2565 ทีป่ระชุมมมีตพิจิารณาอนุมตัเิรื่องดงัน้ี 

 

18.1 การจ่ายเงนิปันผลจากกําไรของผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จาํนวน 

214 ลา้นหุน้ โดยมกํีาหนดจ่ายในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565 ซึง่พจิารณาการจ่ายเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 

- จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้น ต่อ 1 หุ้นปันผล หรอือตัราหุ้นละ 0.025 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 5.35 

ลา้นบาท 

 

- จ่ายเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิ 107.00 ลา้นบาท 

 

18.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 5,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 107,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบยีนใหม่จํานวน 112,350,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 10,700,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.1 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2565 
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