
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) 
  
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึสรุป
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2565 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ  
ทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี(ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช)ี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ตามประมวล
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 
เรื่องส าคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 
 
การรบัรูร้ายได ้
 
รายได้จากการขายและบริการ เป็นรายการที่มี
สาระส าคัญต่องบการเงิน  และเป็นรายการที่มี
ความส าคญัส าหรบัผูใ้ชง้บการเงนิต่อการประเมนิผล
การด าเนินงานของบรษิทั 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัส าหรบัเรื่องนี้ เน่ืองจากบรษิทั
มีรายได้จากสญัญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งมีการรวมการ
ขายเครื่องมอืแพทยแ์ละการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองเขา้
ด้วยกนั นอกจากนัน้ สญัญาที่ท ากบัลูกค้าที่มคีวาม
หลากหลายในแต่ละสญัญา แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ลูกค้า  ผู้บริหารของบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของแต่ละสญัญาทีท่ า
กบัลูกค้า เพื่อพจิารณาว่าการขายสนิค้าหรอืบรกิาร
แต่ละรายการถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบตัิแยกจากกนั
หรือไม่ รวมถึงการพิจารณาการก าหนดราคาของ
รายการ และการปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่
ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ และพจิารณาจงัหวะเวลาในการ
รบัรูร้ายไดใ้นแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิมื่อเสรจ็สิน้  
 
บรษิทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการรบัรู้ ้
รายได้ และรายได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 4.1 และ 25 
 
 
 
 

 
 
 
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
- ท าความเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ

รายได้ รวมถึงนโยบาย ระบบการควบคุม
ภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้และทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่บริษัท
ออกแบบไว ้

 
- สอบทานเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาที่

ท ากับลูกค้า เพื่อประเมนิความเหมาะสมของ
การพิจารณาจากผู้บรหิาร ในการระบุภาระที่
ต้องปฏบิตั ิการก าหนดราคาของรายการ และ
การปันส่วนราคาของรายการให้แต่ละภาระที่
ต้องปฏิบตัิ รวมถึงช่วงเวลาในการรบัรู้รายได้
แต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

- วเิคราะห์เปรยีบเทยีบบญัชรีายไดแ้บบแยกย่อย 
เพื่อตรวจสอบความผดิปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
การรับรู้รายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท าผ่านใบส าคัญ
ทัว่ไป 

 
- ทดสอบตัวอย่างเอกสารประกอบรายการ

รายไดท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ี
 

- ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ของบรษิทั เกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย
และบรกิาร 

 
 



 
 

เรือ่งอืน่ 
 
งบการเงนิของบรษิัท เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่แสดงเป็นขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นที่เคยอยู่ในส านักงานเดยีวกบัขา้พเจา้ซึ่งแสดงความเหน็อย่างไม่มี
เงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 
 

ขอ้มลูอืน่  
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านขอ้มูลอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้
เมื่อจดัท าแล้ว และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั
หรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงนิ 
 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่้บรหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบั
การด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ         
บรษิทั 
 
 
 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไมว่า่

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ
การควบคุมภายในของบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่    

 



 
 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่ีนัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
 
นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่9919 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ ์2566 



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

        

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 545,321,895      482,276,654      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 8 124,834,817      273,752,770      

ลูกหนีตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 14.3 8,484,451         1,180,743         

สนิคา้คงเหลอื 9 254,070,075      335,213,520      

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิคา้ 12,758,505       20,911,973       

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 2,948,050         2,562,721         

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 948,417,793      1,115,898,381   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 39,000,000       33,000,000       

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 14.3 8,375,929         -                  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 -                  10,000,000       

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 12 69,926,412       70,374,676       

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 13 75,083,685       73,163,727       

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 14.1 53,252,987       57,503,891       

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 772,459            830,852            

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 20.2 14,025,841       12,117,413       

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 1,718,905         1,725,256         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 262,156,218      258,715,815      

รวมสินทรพัย์ 1,210,574,011   1,374,614,196   

____________________________ กรรมการ           ____________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสุศุทธกุิลกานต ์   )           (    นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 1

บาท

สินทรพัย์



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 16 -                  206,192,173      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 17 49,414,230       77,242,298       

สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี

     - รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ 25 9,685,880         12,790,946       

     - หนีสนิตามสญัญาเชา่ 14.2 5,521,785         4,674,644         

     - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 -                  20,000,000       

     - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19 2,108,735         1,741,670         

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 23,674,314       59,029,567       

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 8,024,809         8,373,579         

รวมหนีสินหมนุเวียน 98,429,753       390,044,877      

                                                                                                  

หนีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ 25 6,884,061         11,975,041       

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 14.2 47,582,359       51,282,881       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19 29,914,588       25,916,513       

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 84,381,008       89,174,435       

รวมหนีสิน 182,810,761      479,219,312      

_____________________________ กรรมการ       ____________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสุศุทธกุิลกานต ์   )       (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 2

บาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 

    - ทุนจดทะเบยีน 224,700,000 หุน้ 

      (2564 : 214,000,000 หุน้) 112,350,000      107,000,000      

    - ทุนทอีอกและชําระเตม็มลูคา่แลว้ 224,683,817 หุน้ 

      (2564 : 214,000,000 หุน้) 21 112,341,909      107,000,000      

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 21 362,514,600      362,514,600      

กําไรสะสม

    - จดัสรรเพอืสาํรองตามกฎหมาย 23 11,235,000       10,700,000       

    - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 541,671,741      415,180,284      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,027,763,250   895,394,884      

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,210,574,011   1,374,614,196   

_____________________________ กรรมการ       ____________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสุศุทธกุิลกานต ์   )       (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 3

บาท



สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 25 2,009,596,596   1,621,105,451   

ต้นทุน

ตน้ทุนขายและบรกิาร 9 , 26 (1,417,762,737)  (990,088,607)     

กาํไรขนัต้น 591,833,859      631,016,844      

รายไดอ้นื 4,188,636         1,617,850         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 596,022,495      632,634,694      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 26 (128,850,363)     (126,397,045)     

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 26 (89,142,511)      (91,034,110)      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน (3,169,632)        (8,506,633)        

รวมค่าใช้จ่าย (221,162,506)     (225,937,788)     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 374,859,989      406,696,906      

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,548,974)        (11,135,864)      

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 366,311,015      395,561,042      

ภาษเีงนิได้ 20.1 (69,649,869)      (75,878,135)      

กาํไรสาํหรบัปี 296,661,146      319,682,907      

_____________________________ กรรมการ       ____________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสุศุทธกุิลกานต ์   )       (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 4

บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

บาท



สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทีไม่ต้องจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กําไร (ขาดทุน) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษี 20.1 (1,282,876)       1,375,647          

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี (1,282,876)       1,375,647          

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 295,378,270    321,058,554       

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 24

กําไร (บาท/หุน้) 1.32               1.61                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุน้) 224,683,817    198,593,731       

_____________________________ กรรมการ       ____________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสุศุทธกุิลกานต ์   )       (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 5

บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

บาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ทีออกและ มลูค่า สาํรอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 80,000,000           12,788,000          10,700,000           118,121,730         221,609,730         

การเพมิหุน้สามญั 21 27,000,000           349,726,600        -                     -                     376,726,600         

จา่ยเงนิปันผล 22 -                     -                    -                     (24,000,000)          (24,000,000)          

รายการกบัผู้ถือหุ้น 27,000,000           349,726,600        -                     (24,000,000)          352,726,600         

กําไรสาํหรบัปี -                     -                    -                     319,682,907         319,682,907         

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -                     -                    -                     1,375,647            1,375,647            

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                     -                    -                     321,058,554         321,058,554         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 107,000,000         362,514,600        10,700,000           415,180,284         895,394,884         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 107,000,000         362,514,600        10,700,000           415,180,284         895,394,884         

การเพมิหุน้สามญัจากหุน้ปันผล 21 5,341,909            -                    -                     -                     5,341,909            

จา่ยเงนิปันผล 22 -                     -                    -                     (168,351,813)        (168,351,813)        

รายการกบัผู้ถือหุ้น 5,341,909            -                    -                     (168,351,813)        (163,009,904)        

กําไรสาํหรบัปี -                     -                    -                     296,661,146         296,661,146         

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -                     -                    -                     (1,282,876)           (1,282,876)           

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                     -                    -                     295,378,270         295,378,270         

จดัสรรเพอืสาํรองตามกฎหมาย -                     -                    535,000               (535,000)              -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 112,341,909         362,514,600        11,235,000           541,671,741         1,027,763,250       

_____________________________ กรรมการ ___________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสศุุทธกิุลกานต ์   ) (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี 6

กาํไรสะสม

บาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 366,311,015       395,561,042       

รายการปรบัปรงุเพือกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น 

  เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 31,342,032         28,699,387         

โอนกลบัคา่เผอืผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลูกหนีการคา้ (1,521,492)          (42,728)              

คา่เผอืสนิคา้เสอืมคณุภาพและการลดมลูคา่ของสนิคา้ 6,142,309          1,065,669          

กําไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (3,142,430)          -                   

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้ 3,463,832          3,196,799          

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์/ ตดัจาํหน่าย (1,590,300)          (62,845)              

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมไ่ดเ้กดิขนึจรงิ 62,412              284,817             

กําไรจากการเปลยีนแปลงสญัญาเช่า (551,691)            -                   

รบัรูร้ายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ (10,493,756)        (7,903,616)          

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 3,427,666          3,534,897          

คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้ -                   (12,073,400)        

ดอกเบยีรบั (975,197)            (301,542)            

ดอกเบยีจา่ย 8,548,975          11,135,864         

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 401,023,375       423,094,344       

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ) 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 150,439,445       (98,613,509)        

ลูกหนีตามสญัญาเช่า (15,011,342)        864,125             

สนิคา้คงเหลอื 60,761,985         (170,094,725)      

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิคา้ 8,153,467          (1,870,411)          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (199,950)            1,669,011          

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (179,029)            (100,285)            

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (27,632,235)        22,675,334         

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัิ 2,297,710          8,048,728          

จา่ยชําระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,229,333)          (440,000)            

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (468,706)            (5,821,877)          

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 577,955,387       179,410,735       

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (5,578,993)          (8,130,577)          

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 306,902             333,056             

จา่ยภาษเีงนิได้ (106,592,830)      (28,354,454)        

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 466,090,466       143,258,760       

_____________________________ กรรมการ           ___________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสศุุทธกิุลกานต ์   )           (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 7

บาท



บริษทั เซนตเ์มด จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขนึ (6,000,000)        (18,000,000)      

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 13,142,430       -                 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 4,944,689         5,692,897         

ซอืสนิทรพัย์ (17,686,937)      (22,636,160)      

จา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึสทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (374,570)          (1,064,440)        

ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (240,216)          (420,565)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,214,604)        (36,428,268)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการเพมิหุน้สามญั -                 388,800,000      

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) (206,192,173)     54,689,148       

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย -                 (10,000,000)      

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (20,000,000)      (60,514,453)      

จา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (7,665,277)        (6,961,450)        

จา่ยเงนิปันผล                                                                                                   (162,973,171)     (24,000,000)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (396,830,621)     342,013,245      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) - สทุธิ 63,045,241       448,843,737      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 482,276,654      33,432,917       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 545,321,895      482,276,654      

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

      รายการทไีมใ่ชเ่งนิสด

      โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 11,181,896       6,334,456         

      โอนสนิทรพัยเ์ป็นสนิคา้คงเหลอื 406,577           257,180           

      รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเชา่ 2,781,776         3,195,327         

      จา่ยหุน้ปันผล 5,341,909         -                 

 

_____________________________ กรรมการ ___________________________ กรรมการ

(    นายวโิรจน์ วสุศุทธกิุลกานต ์   ) (     นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธ ิ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 8

บาท



_____________________________ กรรมการ            _____________________________ กรรมการ              9 
(    นายวโิรจน์  วสุศุทธกิุลกานต์    )                           (   นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์ ) 
 

บริษทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบยีนในประเทศไทยและหุ้นของบรษิัทได้รบักำรจดทะเบยีนให้ซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 17 มิถุนำยน 2564 บริษัท
ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์ วสัดุกำรแพทย์ และใหบ้รกิำรเครื่องมอืแพทย์ ทีอ่ยู่ของบรษิทัตัง้อยู่
เลขที ่222, 222/1-2 อำคำรเวสต์อนิ คอมเพลก็ซ์ ชัน้ที ่10 หมู่ที ่1 ถนนรตันำธเิบศร์ ต ำบลบำงรกัใหญ่ อ ำเภอบำงบวัทอง 
จงัหวดันนทบุร ี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 ครอบครวับุญประสทิธิแ์ละครอบครวัวสุศุทธกิุลกำนต์ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุน้ 
รอ้ยละ 17.72 และรอ้ยละ 18.02 ตำมล ำดบั (2564 : รอ้ยละ 18.16 และรอ้ยละ 18.16 ตำมล ำดบั) 

 
2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
2.1 เกณฑใ์นกำรถอืปฏบิตั ิ

 
งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใชโ้ดย
สภำวชิำชพีบญัชฯี และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำร
จดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยจดัท ำเป็น
ทำงกำรเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงนิฉบบันี้ เป็นภำษำอื่นให้ยดึถืองบกำรเงนิทีจ่ดัท ำขึน้เป็นภำษำไทย 
เป็นเกณฑ ์
 
งบกำรเงนิฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิ เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นเป็นกำรเฉพำะ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีี่
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัไป
ถอืปฏบิตั ิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืควำมซบัซอ้น หรอืขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำร
ทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ขอ้ 5 

 
2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

 
เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท เซนต์เมดคิอล เทรดดิ้ง จ ากดั (บรษิัทย่อย)  
มมีตอินุมตัใิหเ้ลกิบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 
2564  
 



_____________________________ กรรมการ ___________________________ กรรมการ 10 
(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกิุลกานต ์  ) (    นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์   )  

 

ต่อมา เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2565 บรษิทัย่อยไดด้ าเนินการช าระบญัชแีละช าระคนืเงนิลงทุนใหก้บับรษิทัแลว้
เตม็จ านวน การเลกิกจิการของบรษิทัย่อยดงักล่าว มผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ดงันี้  

 
รายการ พนับาท 

  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (0.99) 
ก าไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 679.79 
ก าไรส าหรบังวด 678.80 

 
ทัง้นี้  ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่า ผลกระทบจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่มี
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทั ฝ่ายบรหิารจงึไม่จดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมของกลุ่ม
บรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 รวมถงึไม่น าเสนองบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 ทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และแนวปฏบิตัทิำงบญัชทีีม่กีำรเปลี่ยนแปลงและมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบ

ระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เนื่องจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ-ระยะที ่2 ดงันี้ 
  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง สญัญาประกนัภยั  
- แนวปฏบิตัทิางการบญัชเีรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัธุรกจิประกนัภยั 

 
กำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ-ระยะที ่2 (กำรปรบัปรุงระยะที ่2) ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยงำนทำง
กำรเงนิทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแส
เงนิสดตำมสญัญำ หรอืควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย
อำ้งองิไปใชอ้ตัรำดอกเบีย้อำ้งองิอื่นแทน 
 
อย่ำงไรกต็ำม กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงและมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2566 มดีงันี้ 

 
3.2.1 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 เรือ่ง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
การปรบัปรุงก าหนดใหร้บัรูม้ลูค่าของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายรายการต่างๆ ทีผ่ลติไดใ้นช่วงการ
เตรยีมความพรอ้มของสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านตามความประสงคข์องฝ่ายบรหิาร เป็นรายได้
แทนการน าไปหกัออกจากตน้ทุนของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์นัน้ 

 
3.2.2 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 เรือ่ง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้  

 
การปรบัปรุงอธบิายเพิม่เตมิในส่วนของต้นทุนส่วนเพิม่ทีต่้องจ่ายเพื่อปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วน
ตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ทีต่อ้งน ามาพจิารณาว่าสญัญานัน้เป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ 

 
3.2.3 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่41 เรือ่ง เกษตรกรรม 

 
การปรบัปรุงไดย้กเลกิขอ้ก าหนดเรื่องการหา้มน ากระแสเงนิสดจากการจ่ายช าระภาษเีงนิได ้มาใชใ้นการ
วดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ 

 
3.2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่1 เรือ่ง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
การปรบัปรุงใหท้างเลอืกแก่บรษิทัย่อยทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก ในการวดั
มูลค่าส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของหน่วยงานต่างประเทศดว้ยมลูค่าเดยีวกบัทีน่ าไปรวมอยู่ใน
งบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ณ วนัที่บริษัทใหญ่เริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใช้เป็น 
ครัง้แรก 
 

3.2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 
 

ปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบนั เพิ่มเนื้อหาการรบัรู้
รายการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ และสนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้ทีไ่ม่สามารถ
รบัรูร้ายการได ้

 
3.2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

 
การปรบัปรุงอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมในการพจิารณาตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิดว้ยวธิ ี  
ร้อยละ 10 โดยต้องมีการน าค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับมาค านวณ (รวมเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่างผูกู้้ยมืและผูใ้หกู้้ยมื รวมถงึค่าธรรมเนียมจ่ายหรอืรบัทีอ่อกใหใ้นนามของอกี
ฝ่ายหนึ่งเท่านัน้) 
 

อย่างไรกต็าม บรษิทั ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้
และผูบ้รหิารเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทั เมื่อน ามาตรฐานมาบงัคบัใช ้
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
4.1 กำรรบัรูร้ำยได ้

 
รำยไดร้บัรูเ้มื่อลูกคำ้มอี ำนำจควบคุมในสนิคำ้หรอืบรกิำรดว้ยจ ำนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัคำดว่ำ
จะมีสิทธิได้รบัที่ไม่รวมจ ำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สำม ภำษีมูลค่ำเพิม่ และสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ และ
ส่วนลดตำมปริมำณ โดยมีกำรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำจังหวะ เวลำในกำรส่งมอบกำรควบคุม  
เพื่อประเมนิว่ำจะรบัรูร้ำยได ้ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง หรอื รบัรูต้ลอดช่วงเวลำหนึ่ง ตำมแต่ละลกัษณะของรำยได้ 
ดงัต่อไปนี้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย ์
รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องมอืแพทย ์รบัรูเ้มื่อลูกคำ้มอี ำนำจควบคุมในสนิคำ้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีำรส่งมอบ
สนิค้ำให้กบัลูกค้ำ ในกรณีที่สญัญำทีใ่หส้ทิธลูิกค้ำในกำรคนืสนิคำ้ รำยได้จะรบัรูใ้นจ ำนวนที่มคีวำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำกว่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรอย่ำงมนีัยส ำคญัของรำยไดท้ีร่บัรูส้ะสม 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องมอืแพทย ์
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องมอืแพทย ์รบัรูต้ลอดช่วงเวลำหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตรวจกำรนอนหลบั 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตรวจกำรนอนหลบั รบัรู ้ณ เวลำใดเวลำหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขยำยระยะเวลำใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องมอืแพทย์ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องมอืแพทย์ซึ่งเกนิกว่ำระยะเวลำรบัประกนัสนิค้ำตำมปกตธิุรกจิ รบัรู้
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง กำรปันส่วนรำคำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรรบัรูเ้ป็นหนี้สนิภำยใต้ “รำยไดร้อกำรรบัรูท้ีม่ภีำระที่
ตอ้งปฏบิตั”ิ ณ วนัทีเ่กดิรำยกำรเริม่แรกและจะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร  
 
ส ำหรบัสญัญำที่มีกำรรวมกำรขำยสินค้ำและบริกำรเข้ำด้วยกัน บริษัทบนัทึกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
บรกิำรแยกจำกกนั หำกสนิค้ำและบรกิำรดงักล่ำวแตกต่ำงกัน หรอื มกีำรให้บรกิำรหลำยๆ ประเภทในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนทีแ่ตกต่ำงกนั สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจะถูกปันส่วนใหก้บัสนิคำ้และบรกิำรตำมสดัส่วนของรำคำ
ขำยทีเ่ป็นเอกเทศของสนิคำ้และบรกิำรนัน้ๆ ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นรำยงำนกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้ หรอืบรกิำรทีบ่รษิทั
ขำยสนิคำ้และบรกิำรเป็นเอกเทศแยกต่ำงหำก 
 

ดอกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งตำมสดัส่วนของเวลำ 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มสีภำพคล่องสูง  
(ซึ่งไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลี่ยนเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบก ำหนด ซึ่งมคีวำมเสีย่งในกำร
เปลีย่นแปลงมลูค่ำน้อย 
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4.3 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้รบัรูเ้มื่อบรษิทัมสีทิธทิีไ่ดร้บัจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนตำมสญัญำโดยไม่มเีงือ่นไข  
 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น วดัมลูค่ำดว้ยรำคำของรำยกำรหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  
 
บรษิทัใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ย (Simplified Approach) ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอด
อำยุหนี้และรบัรู้ผลขำดทุนตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำร ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ลูกหนี้จะถูกจดักลุ่มตำมรูปแบบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มลีกัษณะคล้ำยคลึงกัน อตัรำกำรตัง้ส ำรองผล
ขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกประวตัิกำรช ำระเงนิส ำหรบัลูกหนี้แต่ละกลุ่ม วเิครำะห์กำร
เลื่อนชัน้ของลูกหนี้คำ้งช ำระ ปรบัปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของลูกหนี้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ 
ณ วนัสิน้ปี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 

 
4.4 สนิคำ้คงเหลอื 

 
บรษิทัตรีำคำสนิคำ้คงเหลอืตำมรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนค ำนวณโดย
วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำหรบัสนิค้ำประเภทเครื่องมอืแพทย์ และวธิเีขำ้ก่อน - ออกก่อนส ำหรบัอุปกรณ์เสรมิ และ
อะไหล่ ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำนัน้ เช่น  
ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและอื่นๆ มูลค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะได้รบั ประมำณจำกรำคำทีค่ำดว่ำ  
จะขำยไดต้ำมปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรขำย 
 
บรษิทับนัทกึค่ำเผื่อสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้และสนิคำ้เสยีหำยโดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำในอดตีและ
ขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบนัโดยพจิำรณำจำกประเภทของสนิคำ้ทีจ่ะเกดิกำรเสื่อมทำงกำยภำพและคุณภำพกำรเกบ็
รกัษำสนิคำ้เป็นส ำคญั 
 

4.5 กจิกำรและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กจิกำรหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั หมำยถงึ กจิกำรหรอืบุคคลทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุม
โดยบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั  
 
นอกจำกนี้ กจิกำรหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้ทำงตรง
และทำงออ้มต่อมตขิองบรษิทั ซึง่มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิทั หรอืผูบ้รหิำรคนส ำคญั หรอืกรรมกำร
หรอืพนักงำนของบรษิทัทีม่อี ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
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4.6 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิจะรบัรูเ้มื่อบรษิทัเป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน บรษิัทจะรบัรู้รำยกำร 
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ  
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ ยกเว้นลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ที่ไม่มอีงค์ประกอบเกี่ยวกบักำรจดัหำเงนิทีม่ี
นัยส ำคญั บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี
เรื่อง ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรเมื่อสทิธติำมสญัญำที่จะได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
หมดอำยุ หรอืเมื่อบรษิทัโอนสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และเป็นกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำในภำยหลงั โดยพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิของ
บริษัทในกำรบริหำรจดักำรสินทรพัย์ทำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพย์  
ทำงกำรเงนิ ดงันี้ 
 

- วธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
- วธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
- วธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  

 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนบรษิัทไม่มสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อบรษิัทถอืครองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ตำม
โมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงค์กำรถอืครองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ และขอ้ก ำหนด
ตำมสญัญำของสินทรพัย์ทำงกำรเงิน ซึ่งท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย  
จำกยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดย
ใช้วธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก ำไรและขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรกำรเปลี่ยนแปลง  และกำร
ดอ้ยค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำวจะรบัรูใ้นส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน    
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำหรอืถือครองเพื่อรบักระแสเงนิสดตำม
สญัญำและเพื่อขำยสินทรพัย์ทำงกำรเงิน ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVTPL) 
นอกจำกนี้หำกไม่ค ำนึงตำมโมเดลธุรกิจ สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มขีอ้ก ำหนดตำมสญัญำไม่ท ำให้เกิดกระแส  
เงนิสดซึง่เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ ำหนดไว ้(SPPI) จะตอ้งวดั
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน รวมถึงอนุพันธ์ทำงกำรเงินทัง้หมดที่ไม่เข้ำเงื่อนไขในกำรป้องกัน 
ควำมเสีย่ง สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม โดยรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสุทธขิองมลูค่ำยุตธิรรมในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
บรษิทัใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General Approach) ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
บรษิทัรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดว้ยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอกี 12 เดอืน
ขำ้งหน้ำ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีม่กีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นเครดตินับแต่กำรรบัรู้
รำยกำรเมื่อเริม่แรกหรอืเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ ซึ่งกรณีดงักล่ำวจะวดัค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดว้ยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุของสญัญำ  
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกบักำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั บรษิทัใชว้ธิอีย่ำงงำ่ย 
(Simplified approach) ในกำรวดัมลูค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ ตำมทีก่ล่ำวไวใ้น
นโยบำยกำรบญัชเีรื่อง ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิของบรษิทัไดร้วมถงึเงนิกูย้มื เจำ้หนี้กำรคำ้ เจำ้หนี้อื่น และตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิจะรบัรูเ้มื่อบรษิทัเป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้ 
 
บรษิัทรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนกำรท ำรำยกำร และจดั
ประเภทหนี้สนิทำงกำรเงินเป็นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วธิี
ดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ในกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยบรษิัทค ำนึงถงึค่ำธรรมเนียมหรอืต้นทุนทีถ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของอตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี้ ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวธิดีอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนทำงกำรเงนิในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ หนี้สนิอนุพนัธ์ทีจ่ะวดัมูลค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVTPL) 
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรก็ต่อเมื่อได้มกีำรปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัของหนี้สนินัน้แล้ว มกีำรยกเลกิ
ภำระผูกพนันัน้ หรอืมกีำรสิน้สุดลงของภำระผูกพนันัน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อียู่ให้เป็น
หนี้สนิใหม่จำกผูใ้หกู้ร้ำยเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก ำหนดทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรอืมกีำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหนี้สนิที่
มอียู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถอืว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่ำงของ
มลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน 



_____________________________ กรรมการ ___________________________ กรรมการ 16 
(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกิุลกานต ์  ) (    นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์   )  

 

4.7 อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนประกอบดว้ยทีด่นิและอำคำรทีไ่ม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยวดัมลูค่ำ
เริม่แรกดว้ยรำคำทุนซึง่รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์(ถำ้ม)ี 
 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัอำคำรค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้เป็นเวลำ   
20 ปี ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ 
 

4.8 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์(ถ้ำม)ี
รำคำทุนซึง่ค ำนวณจำกรำคำซื้อสนิทรพัย ์ทัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ ำนวนเทยีบเท่ำเงนิสด ในกำรท ำใหส้นิทรพัยน์ัน้
อยู่ในสถำนทีห่รอืสภำพทีพ่รอ้มทีจ่ะใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค ์ 
 

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำร และอุปกรณ์ ค ำนวณโดยวธิเีส้นตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัย์ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 ปี 
เครื่องมอืแพทยท์ดลองใช ้ 2 - 7 ปี 
เครื่องตกแตง่และตดิตัง้ 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 3 - 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อุปกรณ์เพื่อใหเ้ช่ำ 3 ปี 

 

ไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสนิทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งและตดิตัง้ 
 

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรต่อเติม กำรท ำขึ้นใหม่ หรอืกำรปรบัปรุงสนิทรพัย์ให้ดขีึ้น ซึ่งท ำให้รำคำเปลี่ยนแทนใน
ปัจจุบนัของสินทรพัย์เพิ่มขึ้นอย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์ ส่วนค่ำซ่อมแซมและ            
ค่ำบ ำรุงรกัษำ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
 

4.9 สญัญำเช่ำ 
 
กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ช่า 
 
บรษิทัจะประเมนิว่ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรอืประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ โดยสญัญำจะเป็นสญัญำเช่ำหรอื
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ถ้ำสญัญำนัน้มกีำรใหส้ทิธใินกำรควบคุมกำรใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุไดส้ ำหรบัช่วงเวลำหนึ่ง
เพื่อกำรแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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บรษิทัประเมนิอำยุสญัญำเช่ำตำมระยะเวลำทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญำเช่ำหรอืตำมระยะเวลำทีเ่หลอือยู่ของ
สญัญำเช่ำที่มผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธเิลือกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่ง
สมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ โดยพจิำรณำจำกผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่ออำยุของสญัญำเช่ำดงักล่ำว  
 
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญำเช่ำ บรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  สนิทรพัย์สทิธกิำรใชว้ดั
มูลค่ำด้วยรำคำทุน ซึ่งประกอบด้วยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรรบัรู้เริม่แรก ต้นทุนทำงตรง
เริม่แรกที่เกิดขึ้น ประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในกำรรื้อและขนย้ำยสินทรพัย์ จ ำนวนเงนิที่จ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริ่มมผีลหรือก่อนวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล และหกัด้วยสิ่งจูงใจตำมสญัญำเช่ำ 
ทีไ่ดร้บั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรบัปรุง
ดว้ยกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ บรษิทัประเมนิกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้มื่อมขีอ้บ่งชี ้
 
ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุของสญัญำเช่ำ
หรอือำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ 
ดงันี้ 

 
อำคำร 8 - 12 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 8 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญำเช่ำ บรษิัทวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำย
ตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยุสญัญำเช่ำ หำกอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้สนิสญัญำเช่ำนัน้ไม่สำมำรถก ำหนดได้  
บรษิทัคดิลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำโดยใชอ้ตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมื ส่วนเพิม่ ทัง้นี้
อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปรับปรุงด้วยค่ำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 
ตำมระยะเวลำของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำ
จะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธนิัน้ และกำรจ่ำยค่ำปรบัเพื่อกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสญัญำเช่ำ
แสดงใหเ้หน็ว่ำบรษิทัจะใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ  
 
หลงัจำกวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล มูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจะเพิม่ขึน้จำกดอกเบี้ยของหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ และลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
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นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงอำยุสญัญำเช่ำ 
กำรเปลีย่นแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ หรอืกำรเปลีย่นแปลงในกำรประเมนิสทิธเิลอืกซื้อสนิทรพัยอ์ำ้งองิ
ผลกระทบจำกกำรประเมนิมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่จะส่งผลใหม้ลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำร
ใช้เปลี่ยนแปลงไป อย่ำงไรก็ตำม หำกมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิำรใชม้มีูลค่ำลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว 
ผลกระทบดงักล่ำวจะรบัรูเ้ขำ้ก ำไรหรอืขำดทุน 
 
บรษิทัใชว้ธิกีำรบญัชเีดยีวส ำหรบักำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสญัญำเช่ำทุกสญัญำ  เวน้แต่สญัญำเช่ำทีม่ี
อำยุสญัญำเช่ำ 12 เดอืนหรอืน้อยกว่ำนับตัง้แต่วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล หรอืสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์อ้ำงอิงมี
มลูค่ำต ่ำ จะบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 

 
กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 
สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำ
เงนิทุน ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล บรษิัทบนัทกึสนิทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำเงนิทุนเป็นลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ
ด้วยจ ำนวนที่เท่ำกับเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่จะได้รับตำม 
สญัญำเช่ำและมลูค่ำคงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บักำรประกนั หลงัจำกนัน้จะรบัรูร้ำยไดท้ำงกำรเงนิตลอดอำยุสญัญำเช่ำใน
รปูแบบทีส่ะทอ้นถงึอตัรำผลตอบแทนรำยงวดคงทีข่องเงนิลงทุนสุทธติำมสญัญำเช่ำ 
  
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น  
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน บรษิทับนัทกึจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรอื
ขำดทุนตำมวธิเีส้นตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิและรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำโดยใชเ้กณฑ์
เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 
 

4.10 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุน โดยวธิี
เสน้ตรงประมำณ 5 - 10 ปี 
 

4.11 กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์
 
บริษัทจะทบทวนมูลค่ำของสินทรพัย์คงเหลือตำมบญัชี ณ ทุกวนัสิ้นปีว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่   
ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชีว้่ำมกีำรดอ้ยค่ำ ผูบ้รหิำรจะท ำกำรประมำณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืเมื่อมลูค่ำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื บรษิทัจะรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำโดยบนัทกึในงบก ำไรขำดทุน 

 
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน  
บริษัทมีภำระต้องจ่ำยเงินชดเชยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึง่บรษิทัถอืว่ำเงนิชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรบั
พนักงำน หนี้สนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนค ำนวณ
โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระ ไดท้ ำกำร
ประเมนิภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั  
 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) ทีเ่กดิจำก
กำรค ำนวณผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนแสดงรำยกำรไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัของผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน 
 
หนี้สนิของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
ตำมโครงกำรผลประโยชน์ และก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

 
4.13 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
รำยกำรบญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปีทีม่คี่ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์และหนี้สนิทีม่คี่ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลง
ค่ำเป็นเงนิบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศบนัทกึ
เป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำยของรอบระยะเวลำบญัช ี

 
4.14 ภำษเีงนิได ้

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบัปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้
ปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เวน้แต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงใน
ส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือจะได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุน
ประจ ำปีทีต่อ้งเสยีภำษ ีซึง่แตกต่ำงจำกก ำไรขำดทุนทีป่รำกฏในงบกำรเงนิ คณูดว้ยอตัรำภำษทีีป่ระกำศใชห้รอื
ทีค่ำดว่ำมบีงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน และรวมรำยกำรกำรปรบัปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกบัรำยกำร  
ในปีก่อนๆ 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีบนัทกึโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัย์และหนี้สนิและจ ำนวนทีใ่ชเ้พื่อกำรค ำนวณทำงภำษี ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชวีดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำ
ภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเมื่อมกีำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำภำษีที่ประกำศใช้หรอืที่คำดว่ำ           
มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชสีำมำรถหกักลบไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธิ
ตำมกฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภำษีเงนิได้นี้ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัส ำหรบัหน่วยภำษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภำษี
ต่ำงกนั ส ำหรบัหน่วยภำษีต่ำงกนันัน้บรษิัทมคีวำมตัง้ใจจะจ่ำยช ำระหนี้สนิและสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยแ์ละจ่ำยช ำระหนี้สนิในเวลำเดยีวกนั 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพื่อเสยีภำษีใน
อนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้            
รอกำรตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรบัลดลงเท่ำทีป่ระโยชน์ทำงภำษจีะ
มโีอกำสถูกใชจ้รงิ 

 
4.15 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
เงินปันผลจ่ำย บนัทึกในงบกำรเงนิในรอบระยะเวลำบญัชซีึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำร ได้อนุมตัิ        
กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
4.16 ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีอ่อกจ ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 

 
4.17 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนที่รำยงำนต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนจะแสดงถงึรำยกำรที่
เกดิขึน้จำกส่วนงำนด ำเนินงำนนัน้โดยตรงรวมถงึรำยกำรทีไ่ดร้บักำรปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล 

 
4.18 ประมำณกำรหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำย และสนิทรพัยท์ีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

 
บรษิทัจะบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยไวใ้นงบกำรเงนิ เมื่อบรษิทัมภีำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรอืเป็น
ภำระผูกพนัทีค่่อนขำ้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ซึ่งอำจท ำให้ต้องช ำระหรอืชดใชต้ำมภำระ
ผูกพนันัน้ และจ ำนวนทีต่้องชดใชด้งักล่ำวสำมำรถประมำณไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ทีอ่ำจเกดิขึน้จะถูก
รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่ำงหำก เมื่อมปัีจจยัสนับสนุนว่ำจะไดร้บัคนืแน่นอน 

 
5. ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผูบ้รหิำรตอ้งใชก้ำรประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำร ซึง่มผีลกระทบต่อจ ำนวนเงนิ
ที่เกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรพัย์ หนี้สิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับสินทรพัย์และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น                 
ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนทีไ่ดป้ระมำณกำรไว้ 
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ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั ขอ้สมมตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจ มดีงันี้ 
 
5.1 กำรรบัรูร้ำยได ้

 
กำรรบัรู้รำยได้ของบริษัทมคีวำมซับซ้อนเนื่องจำกบริษัทมกีำรขำยเครื่องมอืแพทย์พร้อมกำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์แบบรวมกนั สญัญำมคีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไปตำมแต่ละลูกคำ้ บรษิทัจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจ
ในกำรประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้เพื่อพจิำรณำว่ำกำรขำยสนิคำ้หรอืบรกิำรแต่ละ
รำยกำรถือเป็นภำระที่แยกจำกกนัหรอืไม่ รวมถึงกำรพจิำรณำกำรก ำหนดรำคำของรำยกำรและกำรปันส่วน
รำคำของรำยกำรในแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัิ และพจิำรณำว่ำภำระทีต่้องปฏบิตันิัน้เสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
หรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยบรษิทัแยกรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องมอืแพทย์ รบัรูร้ำยได ้ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ง และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องมอืแพทย ์รบัรูต้ลอดช่วงเวลำหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 

 
5.2 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ 

 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยค ำนึงถงึประวตักิำรช ำระเงนิส ำหรบัลูกหนี้แต่ละกลุ่ม 
ปัจจยัเฉพำะของลูกหนี้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เป็นต้น เพื่อให้สะทอ้นถงึกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้อนั
เกดิมำจำกกำรทีไ่ม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี
ของบรษิทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถงึกำรผดินัดช ำระของลูกหนี้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนำคต 

 
5.3 กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน 

 
บรษิัทพจิำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำวลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำน ซึง่ควำมมสีำระส ำคญัและระยะเวลำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ำยบรหิำร 
 

5.4 ค่ำเผื่อส ำหรบัสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้ และเสื่อมคุณภำพ 
 
บรษิัทได้ประมำณกำรค่ำเผื่อส ำหรบัสนิค้ำเคลื่อนไหวช้ำ และเสื่อมคุณภำพเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำของ
สนิค้ำคงเหลอื โดยกำรประมำณกำรนัน้จะพจิำรณำจำกกำรหมุนเวยีนและกำรเสื่อมสภำพของสนิค้ำคงเหลอื
ประเภทต่ำงๆ 

 
5.5 อำคำร อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกของอำคำร อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์   
และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของบรษิทั โดยจะทบทวนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เมื่ออำยุกำรใชง้ำน
และมลูค่ำซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรอืมกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภำพ
หรอืไม่ไดใ้ชง้ำนอกีต่อไป 
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5.6 กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์
 
บรษิทัพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่ำวลดลงต ่ำกว่ำทุน
อย่ำงมีสำระส ำคญั หรือเป็นระยะเวลำนำน ซึ่งควำมมีสำระส ำคญัและระยะเวลำนัน้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
ฝ่ำยบรหิำร 

 
5.7 กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 

ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิว่ำบรษิทัมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธิ
เลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ โดยค ำนึงถงึขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จงูใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบับรษิทัในกำรใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภำยหลงัจำกวนัทีส่ญัญำ
เช่ำมผีล บรษิัทจะประเมนิอำยุสญัญำเช่ำใหม่หำกมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัซึ่งอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 
 

5.8 กำรก ำหนดอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในกำรวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
 

ในกรณีที่บรษิัทไม่สำมำรถระบุอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยในสญัญำเช่ำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัในกำรคดิลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมื
ส่วนเพิ่มเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินที่จ ำเป็นเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชใ้นสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิทีค่ลำ้ยคลงึ โดยมรีะยะเวลำกำรกูย้มืทีใ่กลเ้คยีง
กนัและปรบัปรุงดว้ยค่ำควำมเสีย่งของบรษิทั 

 
5.9 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน  

 
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ประมำณกำร          
ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ขอ้สมมตฐิำนในกำรประมำณกำรดงักล่ำวรวมถงึ อตัรำคดิลด จ ำนวนเงนิเดอืน
ทีค่ำดว่ำจะเพิม่ขึน้ในอนำคต อตัรำมรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชำกรศำสตร์  

 
5.10 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีรบัรู้โดยกำรประมำณกำรในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร         
ทำงภำษใีนอนำคตของบรษิทัทีน่ ำมำหกักบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจำกนัน้ ผูบ้รหิำร
ต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิผลกระทบของกฎหมำยหรอืขอ้จ ำกดัทำงดำ้นเศรษฐกจิหรอืควำมไม่แน่นอนของ
กฎหมำยภำษอีำกรของไทย 
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6. รำยกำรระหว่ำงบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัมรีำยกำรบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่ำนี้เกีย่วขอ้งกนัโดยกำรมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมกำรร่วมกนั ดงันัน้งบกำรเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรำยกำรเหล่ำนี้ตำมมลูฐำนทีพ่จิำรณำร่วมกนัระหว่ำงบรษิทั
กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐำนทีใ่ชบ้ำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนทีใ่ชส้ ำหรบัรำยกำรที่เกิดขึน้กบั
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
 

ชื่อ ประเภทธุรกจิ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
   
บรษิทั มติรไมตรกีำรแพทย ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสุขภำพ กรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั อำศำ เฟอรน์ิเจอร ์จ ำกดั รบัเหมำก่อสรำ้ง กรรมกำรร่วมกนั 
บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั 

ท ำบญัชแีละตรวจสอบบญัช ี กรรมกำรร่วมกนั 

บรษิทั สมุนไพรทพิยน์ิยม จ ำกดั ผลติเครื่องหอม เครื่องส ำอำงและ
ผลติภณัฑใ์นหอ้งน ้ำ 

ผูถ้อืหุน้เป็นกรรมกำร 

คุณนุชนำถ ธนำพงศว์งศเ์ลศิ - ผูถ้อืหุน้ 
คุณกฤตธรรม งว่นส ำอำงค ์ - กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ 
คุณโสรจัจำ บุญประสทิธิ ์ - กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ 
คุณพงษ์เทพ เทศประทปี - กรรมกำร 
คุณก ำพล ชยัสุภคัสมัพนัธ ์ - กรรมกำร 
คุณมนตว์ลยั ชยัสุภคัสมัพนัธ์ - คู่สมรสของกรรมกำร 
คุณโชคสถติย ์เบญจำรตันำภรณ์ - คู่สมรสของผูถ้อืหุน้ 

 
รำยกำรบญัชทีี่มสีำระส ำคญักบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 
ประกอบดว้ย 
 

 นโยบำย บาท 
 กำรก ำหนดรำคำ 2565  2564 
     

ขำยสนิคำ้     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำตลำด 750,855  545,393 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำตลำด 6,988,799  6,122,215 

รวม   7,739,654  6,667,608 
     

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร     
ผลประโยชน์ระยะสัน้  25,773,216  19,981,620 
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ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
  2565  2564 

     

ลูกหนี้การคา้     
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  339,000              - 

 
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 บาท 
 2565  2564 
    
เงนิสด 244,061  266,819 
เงนิฝำกธนำคำร    
   เงนิฝำกออมทรพัย ์ 101,623,106  1,533,873 
   เงนิฝำกระแสรำยวนั 102,811,989  479,964,580 
เงนิฝำกประจ ำ 340,642,739  511,382 
รวม 545,321,895  482,276,654 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บรษิัทมเีงนิฝำกออมทรพัย์ ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 - 0.35 ต่อปี และ 
ร้อยละ 0.05 - 0.50 ต่อปี ตำมล ำดับ และเงินฝำกประจ ำ ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 - 1.10 ต่อปีและร้อยละ             
0.125 - 0.75 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 
8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ยอดคงเหลอืของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น มดีงันี้ 
 
 บาท 
 2565  2564 
    
ลูกหนี้กำรคำ้ 123,025,506  276,957,820 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (4,802,706)  (6,324,198) 
สุทธ ิ 118,222,800  270,633,622 
ลูกหนี้อื่น 6,612,017  3,119,148 
รวม 124,834,817  273,752,770 
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้มดีงันี้ 
 
 บำท 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

อำยุลูกหนี้ 

อตัรำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกกำร

ดอ้ยค่ำ 
(รอ้ยละ) 

มลูค่ำตำม
บญัช ี

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ 

อตัรำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกกำร

ดอ้ยค่ำ 
(รอ้ยละ) 

มลูค่ำตำม
บญัช ี

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำก 
กำรดอ้ยค่ำ 

       
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ - 57,919,752        - - 109,760,509          - 
น้อยกว่ำ 3 เดอืน 0.01  44,135,176 4,413 0.01 - 0.02 128,515,894 15,652 
3 - 6 เดอืน 0.28 - 0.44 7,244,659 28,928 0.56 - 0.58 23,011,386 130,112 
6 - 12 เดอืน 3.87 - 5.04 6,498,752 290,079 5.97 - 7.41 7,393,710 472,340 
12 - 24 เดอืน 11.23 - 16.36 2,386,080 357,274 17.92 - 19.86 2,552,505 458,379 
24 - 36 เดอืน 22.18 - 45.50 909,670 402,240 39.12 - 49.58 488,916 235,302 
มำกกว่ำ 36 เดอืนขึน้ไป 44.82 - 71.61 3,931,417 3,719,772 70.43 - 74.57 5,234,900 5,012,413 
รวม  123,025,506 4,802,706  276,957,820 6,324,198 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 
และ 2564 มดีงันี้ 
 
 บำท 
 2565  2564 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม  (6,324,198)  (6,366,926) 
เพิม่ขึน้ (2,275,864)  (2,460,294) 
ลดลง 3,797,356  2,503,022 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  (4,802,706)  (6,324,198) 
 

9. สินค้ำคงเหลือ 
 
 บำท 
 2565  2564 

    
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 262,640,933  347,564,814 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 12,609,324  2,686,579 
รวม 275,250,257  350,251,393 
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพ (17,412,388)  (13,119,479) 
     ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้ (3,767,794)  (1,918,394) 
สุทธ ิ 254,070,075  335,213,520 
 



_____________________________ กรรมการ ___________________________ กรรมการ 26 
(   นายวโิรจน์  วสุศุทธกิุลกานต ์  ) (    นางสาวโสรจัจา บุญประสทิธิ ์   )  

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565
และ 2564 มดีงันี้ 
 

 บำท 
 2565  2564 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม  (15,037,873)  (13,972,204) 
เพิม่ขึน้ (7,423,892)  (3,895,427) 
ลดลง 1,281,583  2,829,758 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  (21,180,182)  (15,037,873) 
 
ตน้ทุนของสนิคำ้ทีบ่นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 บำท 
 2565  2564 
    

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 1,411,620,428  989,022,938 
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้ 6,142,309  1,065,669 
รวม 1,417,762,737  990,088,607 
 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บรษิทัมเีงนิฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย์ จ านวน 39.00 ลา้นบาท และจ านวน 
33.00 ล้านบาท ตามล าดบั เป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดติ ทรสัต์รซีทีส ์และหนังสอืค ้าประกนั 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 

11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    บำท 

  รอ้ยละกำรถอืหุน้ ทุนช ำระแลว้ รำคำทุน 

 ลกัษณะธุรกจิ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
  บรษิทั เซนต์ เมดคิอล  

      เทรดดิง้ จ ำกดั จ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย ์      - 100      - 10,000,000      - 10,000,000 

 
บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 และบรษิทัย่อยไดด้ าเนินการ
ช าระบญัชแีละช าระคนืเงนิลงทุนใหก้บับรษิทัแล้วเต็มจ านวนเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ทัง้นี้ การเลกิกิจการของ
บรษิทัย่อยดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 
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12. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
 บำท 

 ทีด่นิ อำคำร รวม 
รำคำทุน    
1 มกรำคม 2564 63,676,503 8,972,006     72,648,509    

31 ธนัวำคม 2564 63,676,503 8,972,006     72,648,509    

31 ธนัวำคม 2565 63,676,503 8,972,006 72,648,509 
    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
1 มกรำคม 2564          - 1,825,569 1,825,569 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี          - 448,264 448,264 
31 ธนัวำคม 2564          - 2,273,833 2,273,833 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี          - 448,264 448,264 

31 ธนัวำคม 2565          - 2,722,097 2,722,097 
    
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

31 ธนัวำคม 2564 63,676,503 6,698,173 70,374,676 

31 ธนัวำคม 2565 63,676,503 6,249,909 69,926,412 

    
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2564    

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร   448,264 

    
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2565    

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร   448,264 

 
อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร ซึ่งแสดงในงบการเงินด้วยวิธีราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม  
โดยมมีลูค่ายุตธิรรมจ านวน 95.10 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ (ขอ้มลูระดบั 2) 
 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวได้ถูกจดจ ำนองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส ำหรับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร             
แห่งหนึ่ง ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 16
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13. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 

 บำท 

 ส่วนปรบัปรุง
อำคำร 

เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องมอืแพทย์
ทดลองใช ้

เครื่องตกแต่งและ
ตดิตัง้ ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์ 
คอมพวิเตอร ์ อุปกรณ์ส ำนักงำน 

อุปกรณ์ 
เพื่อใหเ้ชำ่ รวม 

          
รำคำทนุ          
1 มกรำคม 2564 9,607,559 2,504,859 105,468,464 2,665,736 1,891,969 6,622,773 3,564,162 4,100,533 136,426,055 
ซื้อเพิม่  2,284,198 1,288,219 7,639,248 634,682 74,000 2,424,577 621,813 7,669,423 22,636,160 
จ ำหน่ำย                - (77,486) (15,208,788) (166,344) (73,714) (816,738) (353,531) (855,869) (17,552,470) 
โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์                -           - 6,334,456           -           -           -           -           - 6,334,456 
31 ธนัวำคม 2564 11,891,757 3,715,592 104,233,380 3,134,074 1,892,255 8,230,612 3,832,444 10,914,087 147,844,201 
ซื้อเพิม่  219,261 3,441,129 4,488,598 185,291 381,219 1,462,492 146,355 7,362,592 17,686,937 
จ ำหน่ำย                - (3,362) (10,376,184) (32,530) (20,800) (767,621) (35,906) (2,058,867) (13,295,270) 
โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์                -           - 11,181,896           -           -           -           -           - 11,181,896 
31 ธนัวำคม 2565 12,111,018 7,153,359 109,527,690 3,286,835 2,252,674 8,925,483 3,942,893 16,217,812 163,417,764 
     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2564 3,693,204 952,166 50,868,477 524,596 759,714 4,308,646 1,888,748 2,252,089 65,247,640 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี 2,942,310 515,818 12,556,033 596,968 338,645 1,631,731 576,235 1,688,116 20,845,856 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย                - (75,514) (9,460,299) (147,132) (64,852) (806,113) (298,181) (842,761) (11,694,852) 
31 ธนัวำคม 2564 6,635,514 1,392,470 53,964,211 974,432 1,033,507 5,134,264 2,166,802 3,097,444 74,398,644 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี 3,017,005 965,113 11,587,237 610,214 353,406 1,958,836 591,772 4,104,326 23,187,909 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย                - (1,047) (6,695,660) (15,698) (20,799) (708,377) (33,936) (2,058,787) (9,534,304) 
31 ธนัวำคม 2565 9,652,519 2,356,536 58,855,788 1,568,948 1,366,114 6,384,723 2,724,638 5,142,983 88,052,249 
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 บำท 

 ส่วนปรบัปรุง
อำคำร 

เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องมอืแพทย์
ทดลองใช ้

เครื่องตกแต่งและ
ตดิตัง้ ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์ 
คอมพวิเตอร ์ อุปกรณ์ส ำนักงำน 

อุปกรณ์ 
เพื่อใหเ้ชำ่ รวม 

          
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์          
1 มกรำคม 2564           -           - 281,830           -           -           -           -           - 281,830 
31 ธนัวำคม 2564           -           - 281,830           -           -           -           -           - 281,830 
31 ธนัวำคม 2565           -           -  281,830           -           -           -           -           - 281,830 
 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
31 ธนัวำคม 2564 5,256,243 2,323,122 49,987,339 2,159,642 858,748 3,096,348 1,665,642 7,816,643 73,163,727 

31 ธนัวำคม 2565 2,458,499 4,796,823 50,390,072 1,717,887 886,560 2,540,760 1,218,255 11,074,829 75,083,685 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2564       
ตน้ทุนขำยและบรกิำร      1,706,980 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย      12,935,649 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร      6,203,227 
รวม         20,845,856 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2565       
ตน้ทุนขำยและบรกิำร      4,123,190 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย      11,966,853 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร      7,097,866 
รวม         23,187,909 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรพัย์ซึ่งตดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรพัย์ดงักล่ำวมจี ำนวน 46.66 
ลำ้นบำท และ 35.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
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14.  สญัญำเช่ำ 
 
14.1  สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้

 
 บำท 

 

 
อำคำร 

ส่วนปรบัปรุง
อำคำร ยำนพำหนะ รวม 

     
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2564 57,812,126 3,847,475 6,322,243 67,981,844 

เพิม่ขึน้             -             - 4,259,767 4,259,767 

31 ธนัวำคม 2564 57,812,126 3,847,475 10,582,010 72,241,611 
เพิม่ขึน้             -                  - 3,708,037 3,708,037 

ลดลง (551,691)                  -               - (551,691) 

31 ธนัวำคม 2565 57,260,435 3,847,475 14,290,047 75,397,957 

     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2564 3,670,344 40,818 4,309,052 8,020,214 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย / ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี 5,064,473 480,606 1,172,427 6,717,506 

31 ธนัวำคม 2564 8,734,817 521,424 5,481,479 14,737,720 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย / ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี 5,055,774 480,606 1,870,870 7,407,250 

31 ธนัวำคม 2565 13,790,591 1,002,030 7,352,349 22,144,970 

     
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     

31 ธนัวำคม 2564 49,077,309 3,326,051 5,100,531 57,503,891 

31 ธนัวำคม 2565 43,469,844 2,845,445 6,937,698 53,252,987 

     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย / ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2564     
ตน้ทุนขำยและบรกิำร    848,501 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย    528,027 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    5,340,978 

รวม    6,717,506 

     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย / ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2565    
ตน้ทุนขำยและบรกิำร    864,598 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย    528,027 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    6,014,625 

รวม    7,407,250 
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14.2   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
 
 บำท 

  2565  2564 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ      
ไม่เกนิ 1 ปี  7,971,388  7,292,814 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  37,084,152  35,741,254 
เกนิกว่ำ 5 ปี  20,244,371  27,759,364 
รวม  65,299,911  70,793,432 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี  (12,195,767)  (14,835,907) 
  53,104,144  55,957,525 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  (5,521,785)  (4,674,644) 
สุทธ ิ  47,582,359  51,282,881 

 
รำยกำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี้ 
 
 บำท 

  2565  2564  
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม  55,957,525  56,979,100 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  2,781,776  3,195,327 
เพิม่ขึน้จำกดอกเบีย้รอตดับญัช ี  2,581,811  2,744,548 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำลดลงจำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำ             (551,691)               - 
ช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำระหว่ำงปี  (7,665,277)  (6,961,450) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  53,104,144  55,957,525 

 
กำรช ำระค่ำเช่ำทีไ่ม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
 
บริษัทเลือกไม่รบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ (สญัญำเช่ำที่มีระยะเวลำสญัญำไม่เกิน                 
12 เดอืน) หรอืสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่ำต ่ำ กำรจ่ำยช ำระภำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำวถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยแบบ
เสน้ตรง นอกจำกนี้ค่ำเช่ำผนัแปรบำงรำยกำรไม่ไดร้บัอนุญำตใหร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและจะบนัทกึเป็น
ค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
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ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำดงักล่ำวทีไ่ม่ไดร้วมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ มดีงันี้ 
 
 บำท 
 2565  2564 
    

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 667,368  356,533 
 

14.3  ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
 
  บำท 

  2565  2564 
     

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ     
ไม่เกนิ 1 ปี  9,953,209  1,203,464 
ทีเ่กนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  9,624,291             - 
รวม  19,577,500  1,203,464 
หกั ดอกเบีย้รบัรอตดับญัช ี  (2,717,120)  (22,721) 

  16,860,380  1,180,743 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  (8,484,451)  (1,180,743) 
สุทธ ิ  8,375,929             - 
 
สญัญำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรใหเ้ช่ำอุปกรณ์กำรแพทยก์บัโรงพยำบำลแห่งหนึ่งซึง่มรีะยะเวลำกำรผ่อนช ำระ 3 ปี 
 

15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
  บำท 
  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
   
รำคำทุน   
1 มกรำคม 2564  3,397,268 
ซื้อเพิม่  420,565 
จ ำหน่ำย  (35,000) 
31 ธนัวำคม 2564  3,782,833 
ซื้อเพิม่  240,216 
จ ำหน่ำย                      - 
31 ธนัวำคม 2565  4,023,049 
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  บำท 
  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 

  

1 มกรำคม 2564  2,269,606 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี  687,761 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย  (5,386) 
31 ธนัวำคม 2564  2,951,981 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี  298,609 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย                       - 
31 ธนัวำคม 2565  3,250,590 
 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 

  

31 ธนัวำคม 2564  830,852 
31 ธนัวำคม 2565  772,459 
   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2564   
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  687,761 
   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2565   
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  298,609 

 
16. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  บำท 
 2565  2564  2565  2564 
        
ทรสัตร์ซีทีส ์       -  2.95 - 7.25                -  206,192,173 
 
วงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใชแ้ละอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน
ของบรษิทัตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 และ 12 
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17. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 บำท 
 2565  2564 
    
เจำ้หนี้กำรคำ้ 29,096,528  37,898,567 
เจำ้หนี้อื่น 6,507,519  6,665,120 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 13,810,183  32,678,611 
รวม 49,414,230  77,242,298 

 
18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
 บำท 
 2565  2564 
    
เงนิกูย้มืระยะยำว          -  20,000,000 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี          -  (20,000,000) 
สุทธ ิ          -             - 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 
 บำท 
 2565  2564 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 20,000,000  80,514,453 
หกั จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (20,000,000)  (60,514,453) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม          -  20,000,000 

 
19. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

    บำท 
 2565  2564 
    
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 27,317,445  23,241,810 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 4,705,878  4,416,373 
รวม 32,023,323  27,658,183 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (2,108,735)  (1,741,670) 
สุทธ ิ 29,914,588  25,916,513 
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- รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564       
มดีงันี้ 

 

 

    บำท 
 2565  2564 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 27,658,183  25,930,700 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 3,427,666  3,534,897 
ดอกเบีย้จำกภำระผกูพนั 563,212  352,144 
ขำดทุน (ก ำไร) ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 1,603,595  (1,719,558) 
หกั ผลประโยชน์จ่ำย (1,229,333)  (440,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 32,023,323  27,658,183 

 

 
- ขอ้สมมติฐำนหลกัทีส่ ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รำยงำน ส ำหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 

    รอ้ยละ 
 2565  2564 
    
อตัรำคดิลด (ต่อปี) 3.04  2.22 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (ต่อปี) 6.00  5.00 
เกษยีณอำยุ (ปี) 55  55 
อตัรำกำรเสยีชวีติ (ปี) อตัรำมรณะปี 2560  อตัรำมรณะปี 2560 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ถูกวดัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำร ผลก ำไรหรอื
ขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงำน มดีงันี้ 
 
    บำท 
 2565  2564 
    
ตน้ทุนกำรบรกิำรปีปัจจุบนั 3,427,666  3,534,897 
ดอกเบีย้จ่ำย 563,212  352,144 
รวมค่ำใชจ้่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 3,990,878  3,887,041 
 
ต้นทุนกำรให้บรกิำรในปัจจุบนัจะรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน และดอกเบี้ยจ่ำยจะรวมอยู่ใน
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
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- ผลประโยชน์ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงำน มดีงันี้ 
 

  บำท 
  2565  2564 
     
ขำดทุน (ก ำไร) ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัจำก

กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน 
    

- กำรปรบัปรุงค่ำประสบกำรณ์  651,870  912,483 
- ดำ้นประชำกรศำสตร ์  288,357  385,764 
- ดำ้นกำรเงนิ  663,368  (3,017,805) 

รวมทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  1,603,595  (1,719,558) 
 

รำยกำรทัง้หมดขำ้งตน้จะถูกรวมอยู่ในรำยกำรทีไ่ม่ตอ้งจดัประเภทใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
 

- กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนที่เกี่ยวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยที่อำจ
เป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนทีส่ ำคญัส ำหรบัสถติปิระกนัภยั 
 

   บำท 
 รอ้ยละ  เพิม่ขึน้  ลดลง 
    5   
2565    6   
อตัรำคิดลด    7   
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 0.05  (1,881,313) 8  2,048,629 
      
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต    5   
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 0.05  1,759,853 6  (1,631,958) 
    7   
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน    8   
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 10.00  (405,308) 9  420,919 
    
2564    9   
อตัรำคิดลด    10   
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 0.05  (1,609,683) 11  1,754,184 
      
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต    10   
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 0.05  1,424,008 11  (1,321,950) 
    12   
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน    13   
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 10.00  (350,306) 14  364,885 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 ผลประโยชน์พนักงำนทีค่ำดว่ำจะจ่ำยก่อนคดิลด มดีงันี้ 
 

 บำท 
  
ภำยใน 1 ปี 2,108,735 
ระหว่ำง 2 - 3 ปี 3,839,632 
4 ปีขึน้ไป 150,654,736 
รวม 156,603,103 

 
20. ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
20.1  ภำษเีงนิได ้

 
ภำษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ประกอบดว้ย 
 

 บำท 
 2565  2564 

    

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 71,237,578  76,565,512 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (1,587,709)  (687,377) 
รวม 69,649,869  75,878,135 
 
ภำษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 
 บำท 
 2565  2564 
 ก่อน 

ภำษเีงนิได ้  ภำษเีงนิได ้  
สุทธจิำก 
ภำษเีงนิได ้  

ก่อน 
ภำษเีงนิได ้  ภำษเีงนิได ้  

สุทธจิำก 
ภำษเีงนิได ้

            
 ขำดทุน (ก ำไร) ตำมหลกั 
คณิตศำสตรป์ระกนัภยั  (1,603,595)  320,719  (1,282,876)  1,719,559   (343,912)  1,375,647 
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รำยละเอยีดของกำรกระทบยอดภำษเีงนิได ้มดีงันี้ 
 

 บาท 
 2565  2564 

    
ก าไรทางบญัชกี่อนภาษี 366,311,015  395,561,042 
อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20  20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษี 73,262,203  79,112,208 
ผลกระทบจ านวนของภาษี :     

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี        124,925  47,007 
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษแีละค่าใชจ้่ายทีห่กัเพิม่ได ้         (3,737,259)  (3,281,080) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 69,649,869  75,878,135 
    
อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ (รอ้ยละ) 19.01  19.18 

 
20.2  ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 บาท 
 2565  2564 
    
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 14,025,841  12,117,413 
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กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 บาท 

  บนัทกึใน  

 
1 มกรำคม 

2565 
ก ำไรหรอื
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

31 ธนัวำคม 
2565 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 1,264,839   (304,298)       - 960,541 
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสือ่มคุณภำพและกำรลดมลูค่ำ 3,007,575 1,228,461       - 4,236,036 
ค่ำเสื่อมรำคำ 441,089 139,403       - 580,492 
หนี้สนิอนุพนัธ ์           - 23,987       -       23,987 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 406,883 202,535       - 609,418 
รำยไดร้อกำรรบัรูท้ีม่ภีำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 1,465,390 (254,688)       - 1,210,702 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 5,531,637 552,309 320,719 6,404,665 

รวม 12,117,413 1,587,709 320,719 14,025,841 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       -       -       -       - 
     
     สุทธ ิ 12,117,413 1,587,709 320,719 14,025,841 

 
 บาท 

  บนัทกึใน  

 
1 มกรำคม 

2564 
ก ำไรหรอื
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

31 ธนัวำคม 
2564 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 1,273,385 (8,546)     - 1,264,839 
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสือ่มคุณภำพและกำรลดมลูค่ำ 2,794,441 213,134     - 3,007,575 
ค่ำเสื่อมรำคำ 899,725 (458,636)     - 441,089 
หนี้สนิอนุพนัธ ์ 338,794 (338,794)     -          - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 181,215 225,668     - 406,883 
รำยไดร้อกำรรบัรูท้ีม่ภีำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 1,100,248 365,142     - 1,465,390 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 5,186,140 689,409 (343,912) 5,531,637 

รวม 11,773,948 687,377 (343,912) 12,117,413 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        -       -     -        - 
     
     สุทธ ิ 11,773,948 687,377 (343,912) 12,117,413 
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21. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
  ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ ส่วนเกนิ 

มลูค่ำหุน้  
(พนับำท)  

มลูค่ำทีต่รำไว ้
(บำทต่อหุน้) 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

จ ำนวนเงนิ  
(พนับำท) 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

จ ำนวนเงนิ  
(พนับำท) 

       
1 มกรำคม 2564 0.50 160,000 80,000 160,000 80,000 12,788 

กำรออกหุน้สำมญั 0.50 54,000 27,000 54,000 27,000 361,800 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออก 

หุน้สำมญั 
 

         -          -          -         - (12,074) 
31 ธนัวำคม 2564 0.50 214,000 107,000 214,000 107,000 362,514 

       
กำรออกหุน้สำมญั 0.50 10,700 5,350           10,684 5,342         - 
31 ธนัวำคม 2565  224,700 112,350 224,684 112,342 362,514 

 
ในระหว่างวนัที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ดงักล่าวให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น 
ครัง้แรก (IPO) และไดเ้สนอขายใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 7.20 บาท โดยไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ ดงันี้  

 
1. จดัสรรใหบุ้คคลทัว่ไป จ ำนวน 45.90 ลำ้นหุน้ 
2. จดัสรรใหก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั จ ำนวน 8.10 ลำ้นหุน้ 

 
ทัง้นี้ บริษัทได้รบัเงนิจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนรวมทัง้สิ้น 388.80 ล้านบาท (เงินสดรบัตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ านวน 27.00 ล้านบาท และส่วนเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 361.80 ล้านบาท) บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ าระแล้วกบั
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2564 และหุ้นสามญัของบริษัทได้เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์  
เอม็ เอ ไอ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2564 เป็นตน้ไป  
 
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่เป็นครัง้แรกจ านวนรวม 12.07  
ล้านบาท ไดแ้สดงรายการหกัจากส่วนเกนิมูลค่าหุน้ทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันัน้ บรษิทัจงึแสดง
รายการเงนิสดรบัจากการเพิม่หุ้นสามญัหลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งจ านวนสุทธ ิ376.73 ล้านบาท ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (เงินสดรบัตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จ านวน 27.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 
349.73 ลา้นบาท) 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้เพิ่ม 
ทุนจดทะเบยีนจ านวน 5,350,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 107,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่
จ านวน 112,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 10,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.1 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 
เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2565 
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22. เงินปันผลจ่ำย 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไร
ของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 160 ลำ้นหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.15 
บำท เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 24.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่31 พฤษภำคม 2564 

 
ในระหว่ำงปี 2565 บรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผล ดงัต่อไปนี้ 

 
22.1 ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2565 ผู้ถือหุ้นของบรษิัทมมีติอนุมตัิกำร

จ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 
214 ล้ำนหุ้น โดยจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำ 20 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ ำนวน 10.70 ล้ำนหุ้น (หรอื
อตัรำหุน้ละ 0.025 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.35 ลำ้นบำท) และจ่ำยเป็นเงนิสดปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.50 บำท 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 107.00 ลำ้นบำท 

 
ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 20 พฤษภำคม 2565 บรษิัทได้มกีำรจ่ำยหุน้ปันผลให้กบัผู้ถอืหุน้แล้ว จ ำนวน 10.68 ล้ำนหุน้ 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.34 ลำ้นบำท และเงนิสดปันผลจ ำนวน 106.74 ลำ้นบำท 

 
22.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 เมื่อวนัที ่15 สงิหำคม 2565 คณะกรรมกำรมมีตอินุมตัิให้

จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 224.68 ลำ้นหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 56.17 ลำ้นบำท บรษิทัได้
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวในวนัที ่14 กนัยำยน 2565 

 
23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรอง
ดงักล่ำวจะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้จะน ำไปจ่ำยเป็นเงนิปันผลไม่ได้ 

 
24. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน  

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบัปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ ำนวนของหุน้สำมญั
ที่มีอยู่ระหว่ำงปีด้วยวิธีถัวเฉลี่ยเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมัญตำมที่กล่ำวไว้ใน 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 21 
 
ในการจ่ายหุน้ปันผล ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุ 22.1 บรษิทัออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไม่ไดร้บัสิง่ตอบแทน
เพิ่มเติม ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานของงวดก่อนจงึได้ถูกค านวณขึ้นใหม่ โดยการปรบัปรุงจ านวนหุ้นสามญัที่ถือโดย 
ผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าวเป็นจ านวนใหม่ เสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของ 
งวดแรกทีเ่สนอรายงาน โดยผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน มดีงันี้ 
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 2565 2564 
   
ก าไรส าหรบัปี (บาท) 296,661,146 319,682,907 
   
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แล้ว (หุ้น)   
หุน้สามญั ณ วนัที ่1 มกราคม 214,000,000 160,000,000 
หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัที ่1 มกราคม 10,683,817 8,000,000 
เพิม่ทุนจดทะเบยีน เมื่อวนัที ่17 มถิุนายน                       - 54,000,000 
หุน้ปันผลปรบัปรุง ณ วนัเพิม่ทุนจดทะเบยีน                    - 2,683,817 
รวม 224,683,817 224,683,817 
   
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 224,683,817 198,593,731 
   
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 1.32 1.61 

 
กำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มดีงันี้ 

 
 2565 

วนัที ่
จ ำนวนหุน้ทีอ่อก
และช ำระแลว้ (หุน้) 

สดัส่วนเวลำ  
(จ ำนวนวนั / จ ำนวนวนัในปี) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 

    
1 มกรำคม - 20 พฤษภำคม  224,683,817 140 / 365 86,180,094 
21 พฤษภำคม - 31 ธนัวำคม 224,683,817 225 / 365 138,503,723 
รวม   224,683,817 

 
 2564 

วนัที ่
จ ำนวนหุน้ทีอ่อก
และช ำระแลว้ (หุน้) 

สดัส่วนเวลำ  
(จ ำนวนวนั / จ ำนวนวนัในปี) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 

    
1 มกรำคม - 17 มถิุนำยน 168,000,000 168 / 365 77,326,027 
18 มถิุนำยน - 31 ธนัวำคม 224,683,817 197 / 365 121,267,704 
รวม   198,593,731 
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25. รำยได ้
 
ขอ้มลูกำรจ ำแนกรำยไดต้ำมประเภทของสนิคำ้หรอืบรกิำร และวธิกีำรบนัทกึรำยได ้มดีงันี้ 
 

 ลำ้นบำท 
 ขายเครื่องมอืและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
วสัดุการแพทย ์

 
บรกิาร 

เครื่องมอืแพทย ์

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         
 ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 1,985.20 1,606.69 6.59 4.01          -          - 1,991.79 1,610.70 
 ตลอดช่วงระยะเวลำ       -        - 7.48 6.98 10.33 3.43 17.81 10.41 
 รวม 1,985.20 1,606.69 14.07 10.99 10.33 3.43 2,009.60 1,621.11 

 
บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูกำรจ ำแนกรำยไดต้ำมกลุ่มลูกคำ้ มดีงันี้ 

 
 ลำ้นบำท 
 ขายเครื่องมอืและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
วสัดุการแพทย ์

 
บรกิาร 

เครื่องมอืแพทย ์

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         
 เอกชน 1,311.55 521.76 4.34 4.26        -         - 1,315.89 526.02 
 รฐับำล 673.65 1,084.93 9.73 6.73 10.33 3.43 693.71 1,095.09 
 รวม 1,985.20 1,606.69 14.07 10.99 10.33 3.43 2,009.60 1,621.11 

 
กำรปันส่วนรำคำใหก้บัภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำ (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บำงส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 
 บำท 
 2565  2564 
    

 ภำยใน 1 ปี 9,685,880  12,790,946 
 2 - 5 ปี 6,884,061  11,975,041 
 รวม 16,569,941  24,765,987 
 

ภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำดงักล่ำวคำดว่ำจะรบัรูเ้กนิกว่ำ 1 ปี ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำทีจ่ะเสรจ็สิน้
ภำยใน 5 ปี  
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กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้รอกำรรับรู้ที่มีภำระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 

 บำท 
 2565  2564 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 24,765,987  24,620,875 
บวก  เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 2,297,710  8,048,728 
หกั    รบัรูเ้ป็นรำยไดร้ะหว่ำงปี (10,493,756)  (7,903,616) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 16,569,941  24,765,987 

 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 บำท 
 2565  2564 
    

ซื้อสนิคำ้ 1,265,697,563  1,090,978,220 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 118,262,915  105,757,496 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 31,342,032  28,699,387 
ค่ำจำ้งบรกิำรตดิตัง้ 41,839,300  53,296,760 
ค่ำนำยหน้ำ 33,166,630  42,156,492 
ค่ำเดนิทำง 20,015,358  14,106,397 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู (84,923,881)  (162,794,732) 

 

27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำน คือส่วนงำนธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ ใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องมอืแพทย ์และบรกิำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัทำงกำรแพทย์ และด ำเนินธุรกจิในเขต
ภูมศิำสตรใ์นประเทศไทย ดงันัน้ รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำร
รำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมศิำสตรแ์ลว้  
 
บรษิทัไม่มลูีกคำ้รำยใหญ่ 

 
28. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีพนักงำนตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ตำม
ระเบยีบกองทุนบรษิัทจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนนี้เท่ำกบัส่วนที่พนักงำนจ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ของเงนิเดอืนพนักงำน 
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสกิรไทยเป็นผูจ้ดักำรกองทุน  
 
บรษิัทจ่ำยเงนิสมทบเขำ้กองทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 เป็นจ ำนวนเงนิ 1.63 ล้ำนบำท 
และ 1.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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29. กำรปรบักระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงต่อหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิของบรษิทั มดีงันี้  

 
 บำท 
 เงนิกูย้มื 

ระยะสัน้จำก
ธนำคำร 

เงนิกูย้มื 
ระยะยำวจำก
ธนำคำร 

หนี้สนิตำม         
สญัญำเช่ำ 

เงนิกูย้มืจำก 
บรษิทัย่อย 

 
 

รวม 
      
1 มกรำคม 2565 206,192,173 20,000,000 55,957,525         - 282,149,698 
      
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:    
กำรจ่ำยคนื (635,559,864) (20,000,000) (7,665,277)         - (663,225,141) 
เงนิสดรบั 429,385,546         -           -         - 429,385,546 
      
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:    
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (17,855)         -           - 

   
        - (17,855) 

กำรไดม้ำ         -         -         2,781,776         -      2,781,776 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำ         -         - (551,691)         - (551,691) 
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี         -         -         2,581,811         -      2,581,811 
31 ธนัวำคม 2565         -         - 53,104,144         - 53,104,144 

 
 บำท 
 เงนิกูย้มื 

ระยะสัน้จำก
ธนำคำร 

เงนิกูย้มื 
ระยะยำวจำก
ธนำคำร 

หนี้สนิตำม         
สญัญำเช่ำ 

เงนิกูย้มืจำก 
บรษิทัย่อย 

 
 

รวม 
      
1 มกรำคม 2564 151,485,170 80,514,453 56,979,100  10,000,000 298,978,723 
      
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:    
กำรจ่ำยคนื (766,874,841) (60,514,453) (6,961,450) (10,000,000) (844,350,744) 
เงนิสดรบั 821,563,989          -          -        - 821,563,989 
      
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:    
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

 
17,855 

 
         - 

 
         - 

 
       - 

 
17,855 

กำรไดม้ำ           -          - 3,195,327        - 3,195,327 
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี           -          - 2,744,548        - 2,744,548 
31 ธนัวำคม 2564 206,192,173 20,000,000 55,957,525        - 282,149,698 
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30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
30.1 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 

มดีงัต่อไปนี้ 
 

 บาท 

 2565 2564 
   
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 545,321,895  482,276,654 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 124,834,817 273,752,770 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 39,000,000 33,000,000 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 16,860,380 1,180,743 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,718,905 1,725,256 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 727,735,997 791,935,423 

   
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ             - 206,192,173 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 49,414,230 77,242,298 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ             - 20,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 53,104,144 55,957,525 
   

หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า      
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) 

  

หนี้สนิอนุพนัธ ์         119,936            - 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน     102,638,310 359,391,996 

 
30.2  ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 

 
บรษิทัไม่มนีโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเกง็ก ำไรหรอืเพื่อ
กำรคำ้ สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมไีวเ้พื่อช่วยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม สญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวไม่เขำ้เงือ่นไขกำรป้องกนัควำม
เสี่ยงจึงถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัย์/หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุน 
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ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินของบริษัทวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
 บำท 

ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 2565 2564 
   

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 119,936           - 

 
30.3 กำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ 

 
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยและอตัรำแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของคู่สญัญำ บรษิทัไม่มกีำรออกหรอืถอื
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธ ์เพื่อกำรเกง็ก ำไรหรอืกำรคำ้ 

 
ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
บรษิทัมกีำรควบคุมควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรกัษำระดบัของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเพื่อท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง  
รวมถงึกำรช ำระหนี้สนิทีค่รบก ำหนดช ำระ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องในอนำคต 
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มรีะยะเวลำทีค่รบก ำหนดช ำระ ดงันี้  
 

 บำท 
 2565 
 เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี  รวม  

    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 49,414,230             -             - 49,414,230 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ             - 5,521,785 47,582,359 53,104,144 
รวม 49,414,230 5,521,785 47,582,359 102,518,374 

 
 บำท 
 2564 
 เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี  รวม  

    
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ               -  206,192,173               -  206,192,173 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 77,242,298               -                -  77,242,298 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ               -  4,674,644 51,282,881 55,957,525 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ               -  20,000,000               -  20,000,000 
รวม 77,242,298 230,866,817 51,282,881 359,391,996 
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ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 
บรษิัทไม่มกีำรกระจุกตวัของลูกหนี้ที่เป็นสำระส ำคญั เนื่องจำกลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกับ
รฐับำลหลำยหน่วยงำน ซึ่งผูบ้รหิำรของกจิกำรมนีโยบำยทีจ่ะบนัทกึค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญใหเ้พยีงพอกบัโอกำส
ทีจ่ะเกดิควำมสญูเสยีดงักล่ำว 
 
ควำมเสีย่งของอตัรำแลกเปลีย่น 
บรษิัทมรีำยกำรบำงรำยกำรเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึ่งท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ บรษิัทได้ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนบำงส่วนแล้ว อย่ำงไรกต็ำม 
ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศไม่เป็นสำระส ำคญั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 บรษิทัมหีนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศดงันี้ 
 

 จ ำนวนเงนิ 
ตรำต่ำงประเทศ 

 อตัรำแลกเปลีย่นที่
บนัทกึบญัช ี

 จ ำนวนเงนิ
เทยีบเท่ำเงนิบำท 

เจำ้หนี้กำรคำ้      
ดอลลำรส์หรฐั 258,827  34.7335  8,989,967 
ยโูร              9,728                    37.2053  361,945 

 
ควำมเสีย่งของอตัรำดอกเบีย้ 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำดใน
อนำคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิัท โดยควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวเกิดจำกควำม
เปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่มีควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงินสด 
อนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้สรุปไดด้งันี้ 
 

 พนับำท 

 
มอีตัรำดอกเบีย้

ลอยตวั 
 มอีตัรำดอกเบีย้  

คงที ่
 

ไม่มดีอกเบีย้ 
 

รวม 
        
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 101,623  340,643  103,056  545,322 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่          -           -  124,835  124,835 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้          -  39,000         -  39,000 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ          -  16,860         -  16,860 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่          -  1,719         -  1,719 
        
หนี้สนิทำงกำรเงนิ        
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น          -           -  49,414  49,414 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ          -  53,104         -        53,104 
หนี้สนิอนุพนัธ ์ 120           -         -  120 
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31. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม   
 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่ได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นใน
สถำนกำรณ์ปกตริะหว่ำงผูร้่วมตลำด ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำยุตธิรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยก ำหนดล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมเป็น 
3 ระดบัตำมประเภทของขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำ ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์หรือหนี้สนิ                                                                                                          

อย่ำงเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

หรอืโดยออ้ม ส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดซ้ึง่น ำมำใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 บำท 
 2565 2564 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ - ขอ้มลูระดบั 2   
หนี้สนิอนุพนัธ ์         119,936         - 

 
32. กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในกำรบรหิำรทุนนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของบรษิทั 
เพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เพื่อด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสม  
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรบัโครงสร้ำงของทุน บริษัทอำจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ หรือขำย
สนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้  
     

33. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 บรษิทัมภีำระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 
33.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าและบรกิาร และสญัญาทีป่รกึษาต่างๆ ทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้  

 
 บำท 
  
ภำยใน 1 ปี 4,715,756 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,418,480 
รวม 7,134,236 
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33.2 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ดงันี้ 
 

 
 

บำท 
 

 
วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 

วงเงินสินเช่ือ     
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
181,040,000      3,541,000 177,499,000 

หนังสอืค ้ำประกนั 
 

132,000,000 83,256,235 48,743,765 
 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที   320,000,000         - 320,000,000 

 

33.3 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัการซื้อสนิคา้ จ านวน 40.11 ลา้นบาท 
 

33.4 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ จ านวน 229.17 ลา้นบาท 
 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

34.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2565 เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจดัตัง้ 
บรษิัทย่อย ชื่อบรษิัท เสริ์ฟเฮลธ์ จ ากดั ส าหรบัให้บรกิารเช่าใช้ เช่าซื้อเครื่องมอืแพทย์และยานพาหนะ และ
ใหบ้รกิารดูแลสุขภาพ ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท โดย
บรษิทั เซนตเ์มด จ ากดั (มหาชน) จะถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 

ทัง้นี้ บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กบักรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2566 

 

34.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 เพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

- จ่ายเงินปันผลจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น 
จ านวน 224,683,817 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 168.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
เงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 56.17 ลา้นบาท ซึง่ถูกจ่ายแลว้เมื่อวนัที ่ 
14 กนัยายน 2565 และเงนิปันผลส่วนทีเ่หลอื ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 112.34 ลา้นบาท 
โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่19 พฤษภาคม 2566 
 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ไม่สามารถจ่ายหุ้นปันผลได้ จ านวน  8,091.50 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน  112,350,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน  112,341,908.50 บาท  
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 16,183 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที่ยงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 16,183 หุน้ และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัการลดทุนจดทะเบยีน 

 

35. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิน้ีไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัแลว้ เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2566 
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