
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                          

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซนต์เมด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วันที่  

30 มถุินายน 2565 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2565 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิระหว่าง

กาล”) ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบใน

การใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน

อื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการ

บญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน 

 

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

เปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่คยอยู่ในสาํนักงานเดยีวกบัขา้พเจา้ซึ่งแสดงความเหน็อย่างไม่มี

เงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั ทีแ่สดง

เป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชอีื่นดงักล่าวขา้งตน้ โดยใหข้อ้สรุปวา่ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อ

ว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั ตามรายงานลงวนัที ่13 สงิหาคม 2564 

 

 

 

นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่9919 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

15 สงิหาคม 2565 

 



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 308,345               482,277                

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 5, 6 444,723               273,753                

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า

     ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 3,101                   1,181                   

สนิคา้คงเหลอื 7 404,983               335,214                

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ 19,581                 20,911                  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 4,593                   2,562                   

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,185,326             1,115,898              

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 33,000                 33,000                  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 5,597                   -                      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8 -                      10,000                  

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9 70,153                 70,375                  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 10 73,499                 73,164                  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 54,464                 57,504                  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 835                     831                      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13,694                 12,117                  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,341                   1,725                   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 253,583               258,716                

รวมสินทรพัย์ 1,438,909             1,374,614              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 1                         

สินทรพัย์

พนับาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 209,742               206,192               

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 59,068                 77,242                 

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 18 12,619                 12,791                 

     - หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,769                   4,675                   

     - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 -                      20,000                 

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,900                   1,742                   

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 51,390                 59,030                 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2,085                   8,373                   

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 341,573               390,045               

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 18 9,024                   11,975                 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 49,178                 51,283                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,145                 25,917                 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 85,347                 89,175                 

รวมหน้ีสิน 426,920               479,220               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 2

พนับาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท

    - ทุนจดทะเบยีน 224,700,000 หุน้ 

      (31 ธนัวาคม 2564 : 214,000,000 หุน้) 14 112,350               107,000               

    - ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 224,683,817 หุน้ 

      (31 ธนัวาคม 2564 : 214,000,000 หุน้) 112,342               107,000               

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 362,514               362,514               

กาํไรสะสม
    - จดัสรรเพือ่สาํรองตามกฎหมาย 11,235                10,700                
    - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 525,898               415,180               

รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้น 1,011,989            895,394               

รวมหน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น 1,438,909            1,374,614            

_________________________________  กรรมการ

(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกุิลกานต์    )

_________________________________  กรรมการ

(   นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์     )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

พนับาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

หมายเหต ุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 18 690,015             329,562             
ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขายและบรกิาร (519,865)            (190,902)            

กาํไรข ัน้ต้น 170,150             138,660             
รายไดอ้ื่น 151                   39                     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 170,301             138,699             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (33,038)              (28,751)              
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (25,725)              (26,208)              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (1,784)               (1,876)               
รวมค่าใช้จ่าย (60,547)              (56,835)              

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 109,754             81,864               
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,055)               (2,932)               
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 106,699             78,932               
ภาษเีงนิได้ (19,978)              (12,933)              
กาํไรสาํหรบังวด 86,721               65,999               
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด -                    -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 86,721               65,999               

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน 16

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.39                  0.37                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 224,683,817       176,097,688       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

พนับาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

หมายเหต ุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 18 1,398,665           485,009             
ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขายและบรกิาร (1,001,850)          (283,178)            

กาํไรข ัน้ต้น 396,815             201,831             
รายไดอ้ื่น 3,311                179                   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 400,126             202,010             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (67,740)              (52,873)              
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (48,724)              (49,076)              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (1,706)               (5,563)               
รวมค่าใช้จ่าย (118,170)            (107,512)            

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 281,956             94,498               
ตน้ทุนทางการเงนิ (5,759)               (5,714)               
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 276,197             88,784               
ภาษเีงนิได้ (52,763)              (14,840)              
กาํไรสาํหรบังวด 223,434             73,944               
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด -                    -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 223,434             73,944               

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน 16

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.99                  0.43                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 224,683,817       172,071,213       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

พนับาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) (ยงัไม่ได ้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

ทุนเร ือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค ่า สาํรอง ยงัไม่ได ้

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 80,000                 12,788                 10,700                 118,122               221,610               

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

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

รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น 27,000                 349,726               -                      (24,000)                352,726               

กําไรสาํหรบังวด -                      -                     -                      73,944                 73,944                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                      -                     -                      73,944                 73,944                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 107,000               362,514               10,700                 168,066               648,280               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 107,000               362,514               10,700                 415,180               895,394               

การเพิม่หุน้สามญัจากหุน้ปันผล 14 5,342                   -                     -                      -                      5,342                   

จ่ายเงนิปันผล 15 -                      -                     -                      (112,181)              (112,181)              

รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น 5,342                   -                     -                      (112,181)              (106,839)              

กําไรสาํหรบังวด -                      -                     -                      223,434               223,434               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                      -                     -                      223,434               223,434               

จดัสรรเพือ่สาํรองตามกฎหมาย -                      -                     535                     (535)                    -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 112,342               362,514               11,235                 525,898               1,011,989             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

พนับาท

กาํไรสะสม



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 276,197           88,784            
รายการปรบัปรงุเพื่อกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็น
   เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,139            13,639            
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ 1,047              939                
ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและการลดมลูค่าของสนิคา้ 5,495              980                
กาํไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย (3,142)             -                 
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์/ ตดัจาํหน่าย (926)               616                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 1,335              2,298              
รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ (4,276)             (3,299)             
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,665              1,589              
ดอกเบีย้รบั (162)               (72)                 
ดอกเบีย้จา่ย 5,759              5,714              

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 298,131           111,188          

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (172,017)          (34,505)           
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า (7,507)             342                
สนิคา้คงเหลอื (82,352)           (121,371)          
เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าสนิคา้ 1,330              (9,062)             
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (943)               (1,017)             
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (757)               2                   

   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (18,236)           45,254            
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 1,153              3,365              
จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (560)               (440)               
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (6,287)             (11,251)           

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 11,955            (17,495)           
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (4,251)             (4,392)             
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 152                77                  
จา่ยภาษเีงนิได้ (61,980)           (13,418)           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (54,124)           (35,228)           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 7

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

พนับาท



บริษทั เซนต์เมด จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้พิม่ขึน้ -               (10,000)           

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 13,142           -                
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 2,483            1,389             
ซือ้สนิทรพัย์ (5,993)           (7,163)            
จ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (133)              (133)               
ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (164)              (148)               

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 9,335            (16,055)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการเพิม่หุน้สามญั -               376,726          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 1,340            (7,382)            

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (20,000)          (60,514)           

จ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (3,746)           (3,333)            
จ่ายเงนิปันผล (106,737)        (24,000)           

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (129,143)        281,497          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (173,932)        230,214          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 482,277         33,433            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 308,345         263,647          

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :
    โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 7,494            4,765             
    รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 397               397                
    โอนทรพัยส์นิเป็นสนิคา้คงเหลอื 407               -                
    จ่ายหุน้ปันผล 5,342            -                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 8

พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
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บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)   

 

1. ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ 

 

บรษิัท เซนต์เมด จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทยและหุ้นของบรษิัทได้รบัการจดทะเบียนให้ซื้อขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2564 บรษิทัดาํเนิน
ธุรกจินําเขา้และจําหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์วสัดุการแพทย ์และใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย ์ทีอ่ยู่ของ
บรษิัทตัง้อยู่เลขที่ 222, 222/1-2 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชัน้ที่ 10 หมู่ที่ 1 ถนนรตันาธเิบศร์ ตําบลบางรกัใหญ่ 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีโดยมคีรอบครวับุญประสทิธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธกิุลกานต์ เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

โดยถอืหุน้รอ้ยละ 18.17 และรอ้ยละ 17.97 ตามลาํดบั 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหวา่งกาล 

 

งบการเงนิระหว่างกาลสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช ้

โดยสภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง 
และได้นําเสนอในสกุลเงนิบาทไทยโดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจําปีที่ได้จดัทําตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิของไทย ผูใ้ชง้บการเงนิควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลนี้ควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

 

งบการเงนิระหวา่งกาลฉบบันี้จดัทาํขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นใหย้ดึถอื
งบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2565 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เซนต์เมดคิอล เทรดดิง้ จํากดั (บรษิทัย่อย) มมีติ
อนุมตัใิหเ้ลกิบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2564  
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ต่อมา เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2565 บรษิทัย่อยไดด้ําเนินการชําระบญัชแีละชําระคนืเงนิลงทุนให้กบับรษิัทแล้ว 

เตม็จํานวน การเลกิกจิการของบรษิทัย่อยดงักล่าว มผีลกระทบต่อผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัสําหรบั
งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 ดงันี้  

 

รายการ พนับาท 

  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (0.99) 
กาํไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 679.79 

กาํไรสาํหรบังวด 678.80 

 

ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัพจิารณาแลว้ว่า ผลกระทบจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อยดงักล่าว ไมม่สีาระสาํคญั
ต่อผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทั ฝ่ายบรหิารจงึไมจ่ดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัสาํหรบั
งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 รวมถงึไม่นําเสนองบการเงนิรวมสําหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดยีวกบัที่ใช้สําหรบัการจดัทํางบการเงนิของบริษัท
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ 
การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่าการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

 

4. การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ 

 

ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ   

การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  
 

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลสําคญัที่นํามาใช้ในการจดัทํางบการเงิน 

ระหวา่งกาล ถอืตามเกณฑเ์หมอืนกบัทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิประจาํปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

5. รายการกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนินี้จงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างบรษิทั
กบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สําหรบัรายการที่เกดิขึน้กบั
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
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รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถุินายน 2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 

  พนับาท 

 นโยบาย  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

 การกาํหนดราคา  2565  2564 
     

 

ขายสนิคา้ ราคาตลาด     

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   208  209 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   2,284  18 

รวม   2,492  227 

      

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้   6,266  5,523 

 
  พนับาท 

 นโยบาย  สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

 การกาํหนดราคา  2565  2564 
     

 

ขายสนิคา้ ราคาตลาด     

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   660  209 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   4,744  144 

รวม   5,404  353 

      

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้   14,299  9,985 

 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

มดีงันี้ 
 

 พนับาท 

  30 มถุินายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

 

ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2,186                   - 
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6. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นมยีอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 พนับาท 

  30 มถุินายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

ลกูหนี้การคา้     

- ลกูคา้ทัว่ไป  443,695  276,958 

- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2,186                   - 

รวม  445,881  276,958 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (7,371)  (6,324) 
สทุธ ิ  438,510  270,634 

ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น  6,213  3,119 

รวม  444,723  273,753 

 

ยอดคงเหลอืลกูหนี้การคา้แยกตามอายหุนี้ไดด้งันี้ 
 

 พนับาท 

  30 มถุินายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

ลกูหนี้การคา้    
 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  88,536  109,760 

เกนิกาํหนดชาํระ :    
 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  298,399  128,516 

3 - 6 เดอืน  13,131  23,011 

6 - 12 เดอืน  37,716  7,394 

มากกวา่ 12 เดอืน  8,099  8,277 

รวม  445,881  276,958 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (7,371)  (6,324) 
สทุธ ิ  438,510  270,634 

 

ในระหวา่งงวด มรีายการเคลื่อนไหวของคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ ดงัต่อไปนี้ 
 

 พนับาท 

  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 6,324 

เพิม่ขึน้ 2,131 

ลดลง (1,084) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 7,371 
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7. สินค้าคงเหลือ 
 

 พนับาท 

  30 มถุินายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

 

สนิคา้สาํเรจ็รปู  391,494  347,565 

สนิคา้ระหวา่งทาง  34,022  2,687 

รวม  425,516  350,252 

หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ  (17,016)  (13,120) 
     คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้  (3,517)  (1,918) 
สทุธ ิ  404,983  335,214 

 

ในระหวา่งงวด มรีายการเคลื่อนไหวของคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและการลดมลูคา่ของสนิคา้ ดงัต่อไปนี้ 
 

 พนับาท 

  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 15,038 

เพิม่ขึน้ 5,495 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 20,533 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    พนับาท 

  รอ้ยละการถอืหุน้ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 

30 มถุินายน 

2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มถุินายน 

2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มถุินายน 

2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

        

บรษิทั เซนต ์เมดคิอล 

เทรดดิง้ จาํกดั 

จาํหน่าย 

  เครือ่งมอืแพทย ์        - 100        - 10,000         - 10,000 

 

บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 และบรษิทัย่อยไดด้ําเนินการ
ชําระบญัชแีละชําระคนืเงนิลงทุนให้กบับรษิทัแล้วเต็มจํานวนเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ทัง้นี้ การเลกิกจิการของ
บรษิทัยอ่ยดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั 
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9. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 

 พนับาท 

  

มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565 70,375 

หกั คา่เสือ่มราคาสาํหรบังวด (222) 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 70,153 

 

อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร ซึ่งแสดงในงบการเงินด้วยวิธีราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม  

โดยมมีลูคา่ยตุธิรรมจาํนวน 95.10 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ (ขอ้มลูระดบั 2)   
 

อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวได้ถูกจดจํานองเพื่อใช้เป็นหลักประกันสําหรบัวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร           
แหง่หนึ่ง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

 

10. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้ 
 

  พนับาท 

   
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  73,164 

ซือ้สนิทรพัย ์  5,993 

มลูคา่สทุธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  (1,964) 
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์  7,494 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบังวด  (11,188) 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2565  73,499 

 

11. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 

ดงัต่อไปนี้ 
 

 

  

  พนับาท 
   

มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  57,504 

เพิม่ขึน้ 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด 

 529 

(3,569) 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2565  54,464 
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12. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  พนับาท 

 

30 มถุินายน  

2565 

 31 ธนัวาคม  
2564 

 30 มถุินายน  

2565 

 31 ธนัวาคม  
2564 

        

ทรสัตร์ซีทีส ์ 3.15 - 5.88  2.95 - 7.25  209,742  206,192 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารและอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนของบรษิัท  
ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9  

 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 พนับาท 

 30 มถุินายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

เงนิกูย้มืระยะยาว             -  20,000 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี             -  (20,000) 
สทุธ ิ             -  -              

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 
 

  พนับาท 

   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565  20,000 

หกั จ่ายชาํระ  (20,000) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565         - 

 

14. ทุนเรือนหุ้น 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้เพิ่ม 

ทุนจดทะเบยีนจํานวน 5,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 107,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 112,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 10,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 บรษิัทได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2565 
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15. การจ่ายปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นของบรษิัทมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิ 

ปันผลจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ให้กบัผู้ถือหุ้น จํานวน 214 ล้านหุ้น  

โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมจํานวน 10.70 ล้านหุน้ (หรอือตัราหุน้ละ 0.025 บาท 
คดิเป็นจาํนวนเงนิ 5.35 ลา้นบาท) และจ่ายเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิ 107.00 ลา้นบาท  

 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2565 บรษิทัได้มกีารจ่ายหุ้นปันผลใหก้บัผูถ้อืหุ้นแล้ว จํานวน 10.68 ล้านหุ้น คดิเป็น
จาํนวนเงนิ 5.34 ลา้นบาท และเงนิสดปันผลจาํนวน 106.74 ลา้นบาท 

 

16. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสาํหรบังวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนของหุน้สามญัทีม่ ี
อยูร่ะหวา่งงวดดว้ยวธิถีวัเฉลีย่หลงัจากไดป้รบัจาํนวนหุน้สามญัเพือ่สะทอ้นผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้  
 

ในการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 15 บรษิัทออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิโดยไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน
เพิม่เติม กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานของงวดก่อนจึงได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่ โดยการปรบัปรุงจํานวนหุ้นสามญัที่ถือโดย 

ผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวเป็นจํานวนใหม่ เสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัเริม่ต้นของ 
งวดแรกทีเ่สนอรายงาน โดยผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน มดีงันี้ 
 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

 2565 2564 

   

กาํไรสาํหรบังวด (พนับาท) 86,721 65,999 

   

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว (พนัหุ้น)   

หุน้สามญั ณ วนัที ่1 มกราคม 214,000 160,000 

หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัที ่1 มกราคม  10,684      8,000 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน เมือ่วนัที ่17 มถุินายน                   - 54,000 

หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัเพิม่ทุนจดทะเบยีน                    - 2,684 

รวม  224,684 224,684 

   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (พนัหุ้น) 224,684 176,098 

   

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.39 0.37 
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 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

 2565 2564 

   

กาํไรสาํหรบังวด (พนับาท) 223,434 73,944 

   

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว (พนัหุ้น)   

หุน้สามญั ณ วนัที ่1 มกราคม 214,000 160,000 

หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัที ่1 มกราคม      10,684      8,000 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน เมือ่วนัที ่17 มถุินายน                       - 54,000 

หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัเพิม่ทุนจดทะเบยีน                    - 2,684 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ (พนัหุน้) 224,684 224,684 

   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (พนัหุ้น) 224,684 172,071 

   

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.99 0.43 

 

17. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีร่ายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอืส่วนงานธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ และให้บริการเครื่องมือแพทย์ ซึ่งดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ใน 

ประเทศไทย ดงันัน้ รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตาม
สว่นงานดาํเนินงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

 

18. รายได้ 

 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการจาํแนกรายไดต้ามประเภทของสนิคา้หรอืบรกิาร และวธิกีารบนัทกึรายได ้มดีงันี้ 
 

 พนับาท 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

 ขายเครือ่งมอืและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
วสัดุการแพทย ์

 

บรกิาร 
เครือ่งมอืแพทย ์

 

 

อื่นๆ 

 

 

รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         

 ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 684,666 326,665 1,253      758      -      - 685,919 327,423 

 ตลอดช่วงระยะเวลา      -     - 1,486 1,482 2,610 657 4,096 2,139 

 รวม 684,666 326,665 2,739 2,240 2,610 657 690,015 329,562 
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 พนับาท 

 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 

 ขายเครือ่งมอืและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 

วสัดุการแพทย ์

 

บรกิาร 
เครือ่งมอืแพทย ์

 

 

อื่นๆ 

 

 

รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         

 ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,387,699 478,385 2,994 2,263       -       - 1,390,693 480,648 

 ตลอดช่วงระยะเวลา       -       - 3,347 3,046 4,625 1,315 7,972 4,361 

 รวม 1,387,699 478,385 6,341 5,309 4,625 1,315 1,398,665 485,009 

 

การปันส่วนราคาให้กบัภาระที่ต้องปฏิบตัติามสญัญาซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารบํารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย์ (ที่ยงัไม่ 
เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บางสว่น) ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 

  พนับาท 

  30 มถุินายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

 ภายใน 1 ปี  12,619  12,791 

 2 - 5 ปี  9,024  11,975 

 รวม  21,643  24,766 

 

19. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

19.1 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีภาระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญาเช่าและบริการ และสญัญาที่ปรึกษาต่างๆ          

ทีจ่ะตอ้งชาํระดงันี้ 
 

 พนับาท 

  

ภายใน 1 ปี 2,812 

เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 299 

รวม 3,111 

 

19.2 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากภาระคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 

ดงันี้ 
 

  พนับาท 

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 

วงเงินสินเช่ือ     

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ บาท 81,040 74,720 6,320 

หนงัสอืคํ้าประกนั บาท 102,000 84,217 17,783 

 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บาท 220,000 209,742 10,258 
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บรษิทัทําสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศจํานวน 2.16 ล้านดอลล่าร์สหรฐั โดยมอีตัราปิดอยู่ที่ 35.30 บาท 

ต่อหนึ่งดอลล่ารส์หรฐั 

 

19.3 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้จาํนวน 74.44 ลา้นบาท   

 

19.4 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ จาํนวน 273.50 ลา้นบาท 

 

20. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้จ่าย 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของผลการดาํเนนิงานสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
จาํนวน 224.68 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิ 56.17 ลา้นบาท เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวมี
กาํหนดจ่ายในวนัที ่14 กนัยายน 2565 
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