
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                          

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ณ วันที่  
30 กนัยายน 2565 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด ส าหรบังวดเกา้เดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิของบรษิัท เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่แสดงเป็นขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นที่เคยอยู่ในส านักงานเดยีวกบัขา้พเจา้ซึ่งแสดงความเหน็อย่างไม่มี
เงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 
 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2564 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผู้สอบบญัชีอื่นดงักล่าวข้างต้น โดยให้ข้อสรุปว่าไม่พบสิ่งที่ 
เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34  
เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 
 
 
 
นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่9919 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจกิายน 2565 

 



บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 254,769               482,277               

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 5, 6 217,657               273,753               

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า

     ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6,905                  1,181                  

สนิคา้คงเหลอื 7 264,787               335,214               

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้               24,028                20,911                

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 8 240,000               -                     

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 3,070                  2,562                  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,011,216            1,115,898            

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 33,000                33,000                

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 9,692                  -                     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 -                     10,000                

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 10 70,039                70,375                

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 71,444                73,164                

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 55,272                57,504                

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 844                    831                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13,710                12,117                

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 1,674                  1,725                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 255,675               258,716               

รวมสินทรพัย์ 1,266,891            1,374,614            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 1                        

สินทรพัย์

พนับำท



บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 -                     206,192               

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 106,310               77,242                

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 19 11,121                12,791                

     - หนี้สนิตามสญัญาเช่า 5,441                  4,675                  

     - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 -                     20,000                

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,260                  1,742                  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 23,325                59,030                

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 10,134                8,373                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 158,591               390,045               

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัิ 19 7,200                  11,975                

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 49,069                51,283                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,759                25,917                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 84,028                89,175                

รวมหน้ีสิน 242,619               479,220               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 2

พนับำท



บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท

    - ทุนจดทะเบยีน 224,700,000 หุน้ 

      (31 ธนัวาคม 2564 : 214,000,000 หุน้) 15 112,350               107,000               

    - ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 224,683,817 หุน้ 

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 362,514               362,514               

ก าไรสะสม
    - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 11,235                10,700                
    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 538,181               415,180               

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,024,272            895,394               

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,266,891            1,374,614            

_________________________________  กรรมการ

(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกุิลกานต์    )

_________________________________  กรรมการ

(   นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์     )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3
-                     -                     

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

หมำยเหตุ 2565 2564

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 19 442,456             699,640             
ต้นทุนขำย
ตน้ทุนขายและบรกิาร (303,939)            (394,839)            

ก ำไรขัน้ต้น 138,517             304,801             
รายไดอ้ื่น 401                   631                   
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 138,918             305,432             

คา่ใชจ่้ายในการขาย (30,689)              (40,618)              
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (20,672)              (20,493)              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (1,600)                (3,883)                
รวมค่ำใช้จำ่ย (52,961)              (64,994)              

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 85,957               240,438             
ตน้ทุนทางการเงนิ (2,009)                (2,407)                
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 83,948               238,031             
ภาษเีงนิได้ (15,494)              (47,302)              
ก ำไรส ำหรบังวด 68,454               190,729             
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด -                    -                    
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 68,454               190,729             

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 17

ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.30                  0.85                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 224,684             224,684             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

พนับำท



บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

หมำยเหตุ 2565 2564

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 19 1,841,121           1,184,649           
ต้นทุนขำย
ตน้ทุนขายและบรกิาร (1,305,789)          (678,017)            

ก ำไรขัน้ต้น 535,332             506,632             
รายไดอ้ื่น 3,712                810                   
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 539,044             507,442             

คา่ใชจ่้ายในการขาย (98,429)              (93,491)              
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (69,396)              (69,569)              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (3,306)                (9,446)                
รวมค่ำใช้จำ่ย (171,131)            (172,506)            

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 367,913             334,936             
ตน้ทุนทางการเงนิ (7,768)                (8,121)                
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 360,145             326,815             
ภาษเีงนิได้ (68,257)              (62,142)              
ก ำไรส ำหรบังวด 291,888             264,673             
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด -                    -                    
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 291,888             264,673             

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 17

ก าไร (บาทต่อหุน้) 1.30                  1.39                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 224,684             189,801             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

พนับำท



บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส ำรอง ยงัไม่ได้

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร รวม

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

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

จ่ายเงนิปันผล -                      -                     -                      (24,000)                (24,000)                
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น 27,000                 349,726               -                      (24,000)                352,726               

ก าไรส าหรบังวด -                      -                     -                      264,673               264,673               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                      -                     -                      264,673               264,673               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 107,000               362,514               10,700                 358,795               839,009               

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

การเพิม่หุน้สามญัจากหุน้ปันผล 15 5,342                   -                     -                      -                      5,342                   

จ่ายเงนิปันผล 16 -                      -                     -                      (168,352)              (168,352)              
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น 5,342                   -                     -                      (168,352)              (163,010)              

ก าไรส าหรบังวด -                      -                     -                      291,888               291,888               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                      -                     -                      291,888               291,888               

จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย -                      -                     535                     (535)                    -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 112,342               362,514               11,235                 538,181               1,024,272             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 6

พนับำท
ก ำไรสะสม



บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 360,145            326,815            
รำยกำรปรบัปรงุเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น
   เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23,074              20,917              
ค่าเผือ่ (โอนกลบัค่าเผือ่) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ (1,089)              1,247                
ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและการลดมลูค่าของสนิคา้ 6,742               190                  
ก าไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (3,142)              -                   
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์/ ตดัจ าหน่าย (1,251)              6                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 1,251               965                  
รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่้องปฏบิตัิ (7,758)              (5,103)               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 2,498               2,383                
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ -                  (12,074)             
ดอกเบีย้รบั (559)                 (98)                   
ดอกเบีย้จ่าย 7,768               8,121                

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 387,679            343,369            

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 57,184              (221,693)           
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า (15,060)             480                  
สนิคา้คงเหลอื 54,900              (210,224)           
เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าสนิคา้ (3,116)              (33,534)             
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (96)                  (93)                   
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (360)                 (104)                 

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 25,956              52,963              
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่้องปฏบิตัิ 1,313               6,669                
จ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (560)                 (453)                 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,761               (7,295)               

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 509,601            (69,915)             
เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (5,579)              (6,013)               
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 203                  103                  
จ่ายภาษเีงนิได้ (105,554)           (25,324)             

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 398,671            (101,149)           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

พนับำท



บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ -                  (18,000)             
เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 13,142              -                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 4,020               3,918               
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ (240,000)           -                  
ซือ้สนิทรพัย์ (9,308)              (12,930)             
จ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (455)                 (934)                 
ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (240)                 (311)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (232,841)           (28,257)             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบัจากการเพิม่หุน้สามญั -                  388,800            
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง (206,192)           (6,972)              
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (20,000)             (60,514)             
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (6,172)              (5,080)              
จ่ายเงนิปันผล (160,974)           (24,000)             

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (393,338)           292,234            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (227,508)           162,828            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 482,277            33,433              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 254,769            196,261            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :

    โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 9,189               5,376               
    รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,782               2,801               
    โอนทรพัยส์นิเป็นสนิคา้คงเหลอื 406                  257                  
    จ่ายหุน้ปันผล 5,342               -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 8

พนับำท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
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บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)   

 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินธรุกิจ 

 
บรษิัท เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบยีนในประเทศไทยและหุ้นของบรษิัทได้รบักำรจดทะเบียนให้ซื้อขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนำยน 2564 บรษิทัด ำเนิน
ธุรกจิน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์วสัดุกำรแพทย์ และใหบ้รกิำรเครื่องมอืแพทย ์ทีอ่ยู่ของ
บรษิัทตัง้อยู่เลขที่ 222, 222/1-2 อำคำรเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชัน้ที่ 10 หมู่ที่ 1 ถนนรตันำธเิบศร์ ต ำบลบำงรกัใหญ่ 
อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยมคีรอบครวับุญประสทิธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธกิุลกำนต์ เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ 
โดยถอืหุน้รอ้ยละ 17.72 และรอ้ยละ 18.02 ตำมล ำดบั 

 
2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหวำ่งกำล 

 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน 
กำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง “กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล” รวมถงึแนวปฏบิตัิทำงกำรบญัชทีี่ประกำศใช้ 
โดยสภำวชิำชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง 
และได้น ำเสนอในสกุลเงนิบำทไทยโดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบกำรเงนิประจ ำปีที่ได้จดัท ำตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย ผูใ้ชง้บกำรเงนิควรใชง้บกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้ควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  
 
งบกำรเงนิระหวำ่งกำลฉบบันี้จดัท ำขึน้เป็นทำงกำรเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงนิฉบบันี้เป็นภำษำอื่นใหย้ดึถอื
งบกำรเงนิทีจ่ดัท ำขึน้เป็นภำษำไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิำยน 2565 
 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2564 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เซนต์เมดคิอล เทรดดิง้ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) มมีติ
อนุมตัใิหเ้ลกิบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำรกบักระทรวงพำณชิยแ์ลว้เมือ่วนัที ่3 ธนัวำคม 2564  
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ต่อมำ เมือ่วนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2565 บรษิทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรช ำระบญัชแีละช ำระคนืเงนิลงทุนใหก้บับรษิทัแลว้เตม็
จ ำนวน กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อยดงักล่ำว มผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุ่มบรษิทัส ำหรบังวด
เกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 ดงันี้  

 
รำยกำร พนับำท 

  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (0.99) 
ก ำไรจำกกำรเลกิกจิกำรของบรษิทัยอ่ย 679.79 
ก ำไรส ำหรบังวด 678.80 

 
ทัง้นี้ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัพจิำรณำแลว้ว่ำ ผลกระทบจำกกำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อยดงักล่ำว ไมม่สีำระส ำคญั
ต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุ่มบรษิทั ฝ่ำยบรหิำรจงึไมจ่ดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัส ำหรบั
งวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 และ 2564 รวมถงึไม่น ำเสนองบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้จดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเช่นเดยีวกบัที่ใช้ส ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงนิของบริษัท
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ยกเวน้ กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ 
กำรตคีวำมมำตรฐำน รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกรำคม 2565 อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทพิจำรณำว่ำกำรถือปฏิบัติดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

 
4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ฝ่ำยบรหิำรใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบักำรรบัรู ้และ
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ    
กำรประมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนทีจ่ดัท ำโดยฝ่ำยบรหิำร  
 
กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลส ำคญัที่น ำมำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
ระหวำ่งกำล ถอืตำมเกณฑเ์หมอืนกบัทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
 

5. รำยกำรกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัมรีำยกำรบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่ำนี้เกีย่วขอ้งกนัโดยกำรมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมกำรร่วมกนั ดงันัน้งบกำรเงนินี้จงึแสดงรวมถงึผลของรำยกำรเหล่ำนี้ตำมมูลฐำนทีพ่จิำรณำร่วมกนัระหว่ำงบรษิทั
กบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐำนที่ใช้บำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้ส ำหรบัรำยกำรที่เกดิขึน้กบั
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
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รำยกำรบัญชีที่มีสำระส ำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กนัยำยน 2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 
  พนับำท 
 นโยบำย  ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
 กำรก ำหนดรำคำ  2565  2564 

      

ขำยสนิคำ้ รำคำตลำด     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   11  282 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   1,926  5,219 

รวม   1,937  5,501 
      
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้   5,960  4,956 

 
  พนับำท 
 นโยบำย  ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
 กำรก ำหนดรำคำ  2565  2564 

      

ขำยสนิคำ้ รำคำตลำด     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   671  491 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   6,670  5,363 

รวม   7,341  5,854 
      
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้   20,259  14,941 
 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญั ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
มดีงันี้ 
 

 พนับำท 
  30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 

     

ลูกหนี้กำรคำ้     
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,368              - 
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6. ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นมยีอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 พนับำท 
  30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     

- ลูกคำ้ทัว่ไป  217,312  276,958 
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,368                   - 

รวม  218,680  276,958 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  (5,235)  (6,324) 
สุทธ ิ  213,445  270,634 
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัอื่น  4,212  3,119 
รวม  217,657  273,753 
 
ยอดคงเหลอืลูกหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยหุนี้ไดด้งันี้ 

 
 พนับำท 
  30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 
     
ลูกหนี้กำรคำ้    

 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ  81,101  109,760 
เกนิก ำหนดช ำระ :    

 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  110,704  128,516 
3 - 6 เดอืน  13,750  23,011 
6 - 12 เดอืน  5,691  7,394 
มำกกวำ่ 12 เดอืน  7,434  8,277 

รวม  218,680  276,958 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  (5,235)  (6,324) 
สุทธ ิ  213,445  270,634 
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ในระหวำ่งงวด มรีำยกำรเคลื่อนไหวของคำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของลูกหนี้กำรคำ้ ดงัต่อไปนี้ 
 
 พนับำท 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 6,324 
เพิม่ขึน้ 2,131 
ลดลง (3,220) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 5,235 
  

7. สินค้ำคงเหลือ 
 
 พนับำท 
  30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 

     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู  275,957  347,565 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง  10,610  2,687 
รวม  286,567  350,252 
หกั คำ่เผือ่สนิคำ้เสือ่มคุณภำพ  (18,107)  (13,120) 
     คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้  (3,673)  (1,918) 
สุทธ ิ  264,787  335,214 

 
ในระหวำ่งงวด มรีำยกำรเคลื่อนไหวของคำ่เผือ่สนิคำ้เสือ่มคุณภำพและกำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้ ดงัต่อไปนี้ 
 
 พนับำท 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 15,038 
เพิม่ขึน้ 6,742 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 21,780 

 
8. สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนอื่นของบรษิทัคอืเงนิฝำกประจ ำ 4 เดอืนกบัสถำบนักำรเงนิ
แหง่หนึ่งทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 240.00 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 0.90 ต่อปี 
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9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    พนับำท 

  รอ้ยละกำรถอืหุน้ ทุนช ำระแลว้ รำคำทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 
30 กนัยำยน 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
30 กนัยำยน 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
30 กนัยำยน 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 

        
บรษิทั เซนต ์เมดคิอล 

เทรดดิง้ จ ำกดั 

จ ำหน่ำย 
เครือ่งมอืแพทย ์      - 100       - 10,000     - 10,000 

 
บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำรกบักระทรวงพำณิชย์แลว้เมื่อวนัที ่3 ธนัวำคม 2564 และบรษิทัย่อยไดด้ ำเนินกำร
ช ำระบญัชแีละช ำระคนืเงนิลงทุนให้กบับรษิทัแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 9 กุมภำพนัธ์ 2565 ทัง้นี้ กำรเลกิกจิกำรของ
บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั 
 

10. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 พนับำท 
  

มลูคำ่สุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 70,375 
หกั คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบังวด (336) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 70,039 
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนเป็นที่ดินและอำคำร ซึ่งแสดงในงบกำรเงินด้วยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
โดยมมีลูคำ่ยตุธิรรมจ ำนวน 95.10 ลำ้นบำท ตำมรำยงำนกำรประเมนิของผูป้ระเมนิรำคำอสิระ (ขอ้มลูระดบั 2)   
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวได้ถูกจดจ ำนองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส ำหรบัวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร           
แหง่หนึ่ง ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 

 
11. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 มรีำยกำรเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ อย่ำงย่อ
ดงัต่อไปนี้ 
 

  พนับำท 
   

มลูคำ่สุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2565  73,164 
ซือ้สนิทรพัย ์  9,308 
มลูคำ่สุทธติำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  (3,175) 
โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์  9,189 
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบังวด  (17,042) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565  71,444 
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12. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565 มรีำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ อย่ำงย่อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

 
13. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  พนับำท 

 

30 กนัยำยน  
2565 

 31 ธนัวำคม  
2564 

 30 กนัยำยน 
2565 

 31 ธนัวำคม  
2564 

        
ทรสัตร์ซีทีส ์ -  2.95 - 7.25           -  206,192 
 
วงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินค ้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรและอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท  
ตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10  

 
14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
 พนับำท 
 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 

    
เงนิกูย้มืระยะยำว              -  20,000 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี              -  (20,000) 
สุทธ ิ              -                 - 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหวำ่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 

 

  พนับำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565  20,000 
หกั จ่ำยช ำระ  (20,000) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565          - 
 
 

  พนับำท 
   

มลูคำ่สุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2565  57,504 
เพิม่ขึน้  3,237 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด  (5,469) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565  55,272 
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15. ทุนเรือนหุ้น 
 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2565 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้เพิ่ม 
ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 5,350,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 107,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่
จ ำนวน 112,350,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,700,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16.1 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 
เมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม 2565 

 
16. กำรจ่ำยปันผล 

 
ในระหวำ่งงวด บรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผล ดงัต่อไปนี้ 

 
16.1 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2565 ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัมมีติอนุมตัิกำร

จ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 
214 ล้ำนหุ้น โดยจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอัตรำ 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ ำนวน 10.70 ล้ำนหุ้น  
(หรอือตัรำหุ้นละ 0.025 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.35 ล้ำนบำท) และจ่ำยเป็นเงนิสดปันผลในอตัรำหุ้นละ  
0.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 107.00 ลำ้นบำท  

 
 ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม 2565 บรษิทัไดม้กีำรจ่ำยหุน้ปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้แล้ว จ ำนวน 10.68 ล้ำนหุ้น 

คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.34 ลำ้นบำท และเงนิสดปันผลจ ำนวน 106.74 ลำ้นบำท 
 

16.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 เมื่อวนัที่ 15 สงิหำคม 2565 คณะกรรมกำรมมีตอินุมตัใิห้
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 224.68 ลำ้นหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 56.17 ลำ้นบำท บรษิทัได้
จ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลดงักล่ำวในวนัที ่14 กนัยำยน 2565 

 
17. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวด (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนของหุ้น
สำมญัที่มอียู่ระหว่ำงงวดด้วยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักหลงัจำกได้ปรบัจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้  
 
ในกำรจ่ำยหุ้นปันผล ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 16.1 บรษิทัออกหุ้นสำมญัให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิโดยไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน
เพิ่มเติม ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนของงวดก่อนจึงได้ถูกค ำนวณขึ้นใหม่ โดยกำรปรบัปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ถือโดย 
ผู้ถือหุ้นก่อนกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวเป็นจ ำนวนใหม่ เสมอืนว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัเริม่ต้นของ 
งวดแรกทีเ่สนอรำยงำน โดยผลกระทบต่อก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน มดีงันี้ 
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 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
 2565 2564 
   
ก ำไรส ำหรบังวด (พนับำท) 68,454 190,729 
 

  
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว (พนัหุ้น)   
หุน้สำมญั ณ วนัที ่1 มกรำคม 214,000 160,000 
หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัที ่1 มกรำคม 10,684 8,000 
เพิม่ทุนจดทะเบยีน เมือ่วนัที ่17 มถิุนำยน                  - 54,000 
หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัเพิม่ทุนจดทะเบยีน                   - 2,684 
รวม  224,684 224,684 
   
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุ้น) 224,684 224,684 
   
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.30 0.85 

 
 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
 2565 2564 
   
ก ำไรส ำหรบังวด (พนับำท) 291,888 264,673 
   
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว (พนัหุ้น)   
หุน้สำมญั ณ วนัที ่1 มกรำคม 214,000 160,000 
หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัที ่1 มกรำคม 10,684 8,000 
เพิม่ทุนจดทะเบยีน เมือ่วนัที ่17 มถิุนำยน                       - 54,000 
หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัเพิม่ทุนจดทะเบยีน                    - 2,684 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ (พนัหุน้) 224,684 224,684 
   
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุ้น) 224,684 189,801 
   
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 1.30 1.39 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนทีร่ำยงำนเพยีงส่วนงำนเดยีว คอืส่วนงำนธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอื
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ วัสดุกำรแพทย์ และให้บริกำรเครื่องมือแพทย์ ซึ่งด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์ใน 
ประเทศไทย ดงันัน้ รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภมูศิำสตรแ์ลว้ 

 
19. รำยได้ 

 
ขอ้มลูกำรจ ำแนกรำยไดต้ำมประเภทของสนิคำ้หรอืบรกิำร และวธิกีำรบนัทกึรำยได ้มดีงันี้ 
 

 พนับำท 
 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 
 ขำยเครือ่งมอืและ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 
วสัดุกำรแพทย ์

 
บรกิำร 

เครือ่งมอืแพทย ์

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
         

 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 436,464 696,759 1,817 445        -        - 438,281 697,204 
 ตลอดช่วงระยะเวลำ        -        - 1,309 1,949 2,866 487 4,175 2,436 

 รวม 436,464 696,759 3,126 2,394 2,866 487 442,456 699,640 

 
 พนับำท 
 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 
 ขำยเครือ่งมอืและ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 
วสัดุกำรแพทย ์

 
บรกิำร 

เครือ่งมอืแพทย ์

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
         

 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 1,824,163 1,175,144 4,811 2,708        -        - 1,828,974 1,177,852 
 ตลอดช่วงระยะเวลำ         -         - 4,656 4,995 7,491 1,802 12,147 6,797 

 รวม 1,824,163 1,175,144 9,467 7,703 7,491 1,802 1,841,121 1,184,649 

 
กำรปันส่วนรำคำใหก้บัภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำซึ่งเกีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องมอืแพทย์ (ทีย่งัไม่ 
เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บำงสว่น) ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 มดีงันี้ 
 

  พนับำท 
  30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 

     
 ภำยใน 1 ปี  11,121  12,791 
 2 - 5 ปี  7,200  11,975 
 รวม  18,321  24,766 
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20. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
20.1 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญำเช่ำและบริกำร  และสญัญำที่ปรึกษำต่ำงๆ          

ทีจ่ะตอ้งช ำระดงันี้ 
 
 พนับำท 
  
ภำยใน 1 ปี 2,377 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,624 
รวม 4,001 

 
20.2 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกภำระค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 

ดงันี้ 
 
  พนับำท 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ บำท 81,040           - 81,040 
หนงัสอืค ้ำประกนั บำท 102,000 84,642 17,358 
 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บำท 220,000           - 220,000 

 
20.3 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 บรษิทัมภีำระผกูพนัเกีย่วกบักำรซือ้สนิคำ้จ ำนวน 43.20 ลำ้นบำท   

 
20.4 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 บรษิทัมภีำระผกูพนัเกีย่วกบักำรส่งมอบสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ จ ำนวน 133.94 ลำ้นบำท 
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