
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

  

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบรษิทั”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบรษิัท  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผูถ้อืหุ้นรวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบใน
การจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การ
รายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทาง
การเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

นอกจากทีก่ล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” 
การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ
และบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญั
ทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑใ์นการให้ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข  

 
1) ตามทีไ่ด้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 7 งบการเงนิรวมของบรษิทัไดร้วม

รายการที่บริษัทย่อยทางอ้อมให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรบัรวมจ านวน  103.28 ล้านบาท  
ที่เกินก าหนดรับช าระแล้ว และลูกหนี้อื่นจ านวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งบันทึกรวมอยู่ ในสินทรัพย์ 
หมุนเวยีนอื่น ในระหว่างปี 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มไดด้ าเนินการฟ้องรอ้งลูกหนี้และผูค้ ้าประกนัเงนิกู้
ดงักล่าวให้ช าระหนี้ และเชื่อว่าบรษิัทย่อยทางอ้อมจะได้รบัช าระเงนิคนื ขา้พเจ้าไม่สามารถประเมนิ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นดงักล่าว และไม่สามารถประเมนิผลกระทบ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่องบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

2) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 8 ภายหลังจากการท าสญัญา 
ซือ้ขายแฟรนไชส ์บรษิทัยอ่ยทางออ้มมรีายการโอนสนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยอ์ื่น และหนี้สนิอื่น ไปใหผู้ร้บั
สทิธแิฟรนไชส ์จ านวนรวม 91.34 ลา้นบาท ซึง่สญัญาซื้อขายไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดของรายการดงักล่าว 
ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการเตรยีมการเจรจากบัผูร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์ห้ช าระเงนิคนื
และเชื่อว่าบรษิทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัช าระเงนิคนื จงึแสดงรายการดงักล่าวไวเ้ป็นลูกหนี้อื่น
ขา้พเจา้ไม่สามารถประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากรายการดงักล่าว และไม่สามารถประเมนิผล
กระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่องบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

3) ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 8 บรษิทัย่อยทางออ้มมภีาระผูกพนั
การให้บริการรบัล่วงหน้า จ านวน  92.00 ล้านบาท ที่รวมอยู่ในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขาย
สนิทรพัย์ ปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีารปรบัปรุงหกักลบกบัค่าใชจ้่ายหรอืถูกตดัจ าหน่ายเป็นรายได ้เนื่องจาก
บรษิทัย่อยทางออ้มไม่สามารถระบุตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชปั้นส่วนราคาใหแ้ก่ภาระทีต่อ้งรบัผดิชอบได ้
นอกจากนี้ ผู้รบัสิทธิได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยทางอ้อม ในข้อหาผิดสญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขาย
สินทรพัย์ และเรียกร้องเงินชดเชยจากการรับประกันผลตอบแทน ซึ่งปัจจุบันยงัอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของศาล ขา้พเจา้ไมส่ามารถสอบทานผลกระทบของรายการดงักล่าวต่องบการเงนิรวมได ้
 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัคงเหลอืส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวเพยีงรอ้ยละ 11.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข 

 
จากการสอบทาน ยกเวน้ผลกระทบทีอ่าจมตี่องบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด
วนัที่ 31 มีนาคม 2564 จากเรื่องที่กล่าวไว้ใน “เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข” ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่         
เป็นเหตุให ้เชื ่อว ่าขอ้ม ูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได ้จดั ท าขึ ้นตามมาตรฐานการบญัช ี         
ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีควรทราบ 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขอ้มลูดงัต่อไปนี้  

1. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สิน
หมุนเวยีนมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนและมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
ผลขาดทุนจากการด าเนินงานและการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมทีป่ระกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิารดา้นความงาม ซึง่มผีลกระทบต่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยข์องบรษิทัเป็นอย่างมาก บรษิทั
ย่อยทางอ้อมดงักล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัยงัอยู่ใน
กระบวนการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งไม่คาดว่าจะมผีลในทางบวกต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัทีไ่ดม้ี
การตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ไวเ้ตม็จ านวนแลว้ ในระยะเวลาอนัใกล ้ 
 

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 26 บรษิัทถูกศาลอุทธรณ์ตดัสนิให้แพ้คดคีวาม 
แต่บริษัทยงัไม่ได้บนัทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ยื่นฎีกาโต้แย้งค าตัดสินของศาลอุทธรณ์ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษัทมีโอกาสสูง  
ทีจ่ะชนะคด ี 

ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเรือ่งดงักล่าว 

 

 

นายสมคิด เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2564 



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์ม ุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,072                15,444                9,481                  11,869                

เงนิลงทุนชัว่คราว 148                    148                    -                     -                     

ลูกหนี้การคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป 6 524,131               497,372               488,882               469,909               

ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 708                    393                    82                      484                    

ลูกหนี้อื่น - ลูกคา้ทัว่ไป 8 91,340                91,340                -                     -                     

ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 -                     -                     117                    44                      

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น 7 100,000               100,000               -                     -                     

สนิคา้คงเหลอื 9 368,680               402,900               275,263               304,163               

ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 5,265                  6,345                  5,265                  6,345                  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 11 42,182                17,678                30,095                6,906                  

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 1,143,526            1,131,620            809,185               799,720               

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช้ 10 42,496                22,496                41,263                21,263                

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                     -                     59,391                59,391                

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 13 -                     -                     251,876               253,133               

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 279,836               289,468               74,100                80,662                

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 15 59,690                62,299                50,852                53,042                

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 16 21,152                23,369                20,875                22,957                

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 15,366                15,450                16,863                16,169                

เงนิประกนัสญัญาเชา่ 7,817                  10,106                -                     -                     

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,810                  1,810                  1,238                  1,238                  

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 428,167               424,998               516,458               507,855               

รวมสินทรพัย ์ 1,571,693            1,556,618            1,325,643            1,307,575            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 552,118               516,277               379,830               330,910               
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 432,020               529,659               232,805               333,418               
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 73,786                74,281                75,255                79,980                
เจา้หนี้ค่าซื้อสนิทรพัย ์- ผูค้า้ทัว่ไป 4,665                  4,665                  -                     -                     
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 130,067               132,927               122,494               125,880               
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย
 เง-ิ บุคคลและบรษิทัอื่นๆ 17,941                15,691                -                     -                     
 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 54,629                54,602                51,161                51,809                
รายไดร้อการรบัรูท้ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัแิละ

      รบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 41,065                41,346                18,758                19,039                
ภาระผกูพนัการใหบ้รกิารรบัล่วงหน้า 8 91,589                91,589                -                     -                     
หนี้สนิส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี
 เง-ิ หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,974                  8,784                  7,658                  7,438                  
 เง-ิ หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย 18 -                     -                     164,193               140,144               
 เง-ิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 374,677               360,341               210,484               220,197               
 เง-ิ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 2,032                  2,032                  1,748                  1,748                  
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 27,078                23,062                26,120                22,349                
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 30,889                30,807                20,139                19,295                
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 19 310,756               297,946               90,035                78,095                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,152,286            2,184,009            1,400,680            1,430,302            

หนี้สินไม ่หมุนเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 52,689                55,089                45,000                47,032                
หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย 18 -                     -                     -                     25,517                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 -                     25,517                -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 17,100                15,883                16,484                15,315                
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16,560                16,560                -                     -                     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1,201                  1,196                  671                    666                    

รวมหนี้สินไม ่หมุนเวียน 87,550                114,245               62,155                88,530                

รวมหนี้สิน 2,239,836            2,298,254            1,462,835            1,518,832            

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 0.075 บาท

   - ทุนจดทะเบยีน 39,978,649,453 หุน้ 21 2,998,399            3,181,555            2,998,399            3,181,555            

     (2563 : 42,420,730,804 หุน้)

   - ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อกและรบัชาํระแลว้ 

     หุน้สามญั 33,656,810,372 หุน้ 21 2,524,261            2,416,502            2,524,261            2,416,502            

     (2563 : 32,220,028,763 หุน้)

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 21 264,984               264,984               264,984               264,984               

ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ 21 (622,005)              (564,139)              (622,005)              (564,139)              

ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน 29,845                29,845                29,845                29,845                

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 66,240                66,240                -                     -                     

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อย

   และบรษิทัย่อยทางออ้ม 12 860,244               860,244               -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) สะสม

   - จดัสรรเพื่อเป็นสํารองตามกฎหมาย 37,000                37,000                37,000                37,000                

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,340,824)           (2,376,636)           (2,371,277)           (2,395,449)           

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้นบริษทั - สทุธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 819,745               734,040               (137,192)              (211,257)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (1,487,888)           (1,475,676)           -                     -                     

ขาดทุนสะสมเกินทุน (668,143)              (741,636)              (137,192)              (211,257)              

รวมหนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 1,571,693            1,556,618            1,325,643            1,307,575            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563
รายได้จากการขายและบริการ
รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครื่องมอืแพทย์ 415,797             301,848             375,020             262,545             
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 2,178                22,202               -                   -                   

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 417,975             324,050             375,020             262,545             

ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขายและบรกิารเครื่องมอืแพทย์ (270,245)            (193,117)            (243,009)            (161,826)            
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (826)                  (37,644)              -                   -                   

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (271,071)            (230,761)            (243,009)            (161,826)            

กาํไรข ัน้ต้น 146,904             93,289               132,011             100,719             
รายไดอ้ื่น 7,564                4,637                3,298                2,098                
ค่าใชจ้่ายในการขาย (64,947)              (77,652)              (58,282)              (63,454)              
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (39,575)              (78,513)              (30,218)              (34,316)              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 -                   -                   (3,232)               (209,458)            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย -                   -                   -                   (100,000)            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                   (709,119)            -                   -                   
ตน้ทุนทางการเงนิ (14,984)              (21,085)              (9,181)               (12,467)              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 34,962               (788,443)            34,396               (316,878)            
ผลประโยชน์ทางภาษ ี(ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ (11,362)              139,429             (10,224)              (2,668)               
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 23,600               (649,014)            24,172               (319,546)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 23,600               (649,014)            24,172               (319,546)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด
    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 35,812               (391,713)            24,172               (319,546)            
    ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (12,212)              (257,301)            -                   -                   

23,600               (649,014)            24,172               (319,546)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด
    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 35,812               (391,713)            24,172               (319,546)            
    ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (12,212)              (257,301)            -                   -                   

23,600               (649,014)            24,172               (319,546)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน
    กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.0011               (0.0122)              0.0007               (0.0099)              

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลง

เงินรบั ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน สดัส่วนใน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

หุ้นทุนที่ออก ลว่งหน้า ส่วนเกิน ส่วนต ํา่ จากการ จากการ บริษทัยอ่ยและ สาํรองตาม ยงัไมไ่ด้ ผ ูถ้ือหุ้น ที่ไมม่ ี

หมายเหต ุ และชาํระแลว้ ค่าหุ้น มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น ลดทุน ตีราคาที่ดิน บริษทัยอ่ยทางอ ้อม กฎหมาย จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,416,264     185        264,984   (564,062)   29,845       37,094        175,653              37,000      (2,072,823)   324,140       (428,713)        (104,573)     

โอนเงนิรบัลว่งหน้าค่าหุน้ 238              (185)       -          (79)          -            -            -                     -           -             (26)              -                (26)             
รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น 238              (185)       -          (79)          -            -            -                     -           -             (26)              -                (26)             

ขาดทุนสาํหรบังวด -              -         -          -          -            -            -                     -           (391,713)     (391,713)      (257,301)        (649,014)     

โอนสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ -              -         -          -          -            29,146        -                     -           -             29,146         (29,146)          -             
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -              -         -          -          -            29,146        -                     -           (391,713)     (362,567)      (286,447)        (649,014)     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 2,416,502     -         264,984   (564,141)   29,845       66,240        175,653              37,000      (2,464,536)   (38,453)        (715,160)        (753,613)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,416,502     -         264,984   (564,139)   29,845       66,240        860,244              37,000      (2,376,636)   734,040       (1,475,676)      (741,636)     

เพิม่ทุนระหว่างงวด 21 107,759        -         -          (57,866)    -            -            -                     -           -             49,893         -                49,893        
รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น 107,759        -         -          (57,866)    -            -            -                     -           -             49,893         -                49,893        

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -              -         -          -          -            -            -                     -           35,812        35,812         (12,212)          23,600        
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -              -         -          -          -            -            -                     -           35,812        35,812         (12,212)          23,600        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 2,524,261     -         264,984   (622,005)   29,845       66,240        860,244              37,000      (2,340,824)   819,745       (1,487,888)      (668,143)     

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

เงินรบั ส่วนเกินทนุ

ห ุ้นทนุที่ออก ล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนต ํา่ จากการ สาํรองตาม ยงัไม่ได้

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว ค่าห ุ้น มลูค่าห ุ้น มลูค่าห ุ้น ลดทนุ กฎหมาย จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,416,264           185                    264,984              (564,062)             29,845                37,000                (2,158,690)          25,526                

โอนเงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ 238                    (185)                   -                    (79)                    -                    -                    -                    (26)                    

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น 238                    (185)                   -                    (79)                    -                    -                    -                    (26)                    

ขาดทนุสําหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    (319,546)             (319,546)             

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    (319,546)             (319,546)             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 2,416,502           -                    264,984              (564,141)             29,845                37,000                (2,478,236)          (294,046)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,416,502           -                    264,984              (564,139)             29,845                37,000                (2,395,449)          (211,257)             

เพิม่ทนุระหวา่งงวด 21 107,759              -                    -                    (57,866)               -                    -                    -                    49,893                

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น 107,759              -                    -                    (57,866)               -                    -                    -                    49,893                

กําไรสําหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    24,172                24,172                

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    24,172                24,172                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 2,524,261           -                    264,984              (622,005)             29,845                37,000                (2,371,277)          (137,192)             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 34,962              (788,443)           34,396              (316,878)           
รายการปรบัปรงุเพื่อกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น
    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 18,237              25,360              15,688              18,466              
ค่าตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 312                  709                  312                  709                  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 2,858               8,016               2,380               4,799               
ตดัจําหน่ายค่าเชา่จ่ายล่วงหน้า -                  71                   -                  -                  
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ (3,714)              (2,104)              233                  (5)                    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย -                  -                  -                  100,000            
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,282)              -                  -                  -                  
ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (110)                 709,119            -                  -                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 367                  289                  3,232               209,458            
ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) ค่าเผือ่สนิคา้เสื่อมคุณภาพ 1,550               (4,031)              1,116               (1,943)              
กลบัรายการประมาณการหนี้สนิภายใตโ้ปรแกรมส่งเสรมิการขายกบัลูกคา้ -                  (74)                  -                  -                  
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 1,127               1,243               1,083               716                  
ดอกเบีย้รบั (75)                  (298)                 (75)                  (296)                 
ดอกเบีย้จ่าย 14,672              20,376              8,869               11,758              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 67,904              (29,767)             67,234              26,784              
   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

ลูกหนี้การคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป (27,126)             54,607              (18,973)             45,816              
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (315)                 331                  402                  5                     
ลูกหนี้อื่น - ลูกคา้ทัว่ไป -                  (43)                  -                  -                  
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง -                  200                  (73)                  (4,741)              
สนิคา้คงเหลอื 27,477              2,718               22,591              63                   
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ 1,080               2,068               1,080               2,068               
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (24,504)             (5,899)              (23,189)             (2,287)              

   หนี้สินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป (98,190)             19,931              (103,434)           10,545              
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (495)                 (2,935)              (4,725)              (3,631)              
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (2,860)              3,997               (3,386)              4,005               
รายไดร้อการรบัรูท้ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัแิละรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (281)                 5,978               (281)                 2,649               
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 82                   2,535               844                  (1,694)              
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 12,819              19,980              11,949              2,489               
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5                     -                  5                     -                  

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (44,404)             73,701              (49,956)             82,071              

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)
จ่ายดอกเบีย้ (8,999)              (13,283)             (6,927)              (10,047)             
จ่ายภาษเีงนิได้ (7,262)              (2,384)              (7,147)              (2,384)              

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (60,665)             58,034              (64,030)             69,640              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (20,000)             -                  (20,000)             -                  
ซื้อสนิทรพัย์ (657)                 (2,261)              (657)                 (1,680)              
ซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน -                  -                  -                  (13,549)             
ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (300)                 -                  (300)                 -                  
รบัจากการขายอุปกรณ์ 8,116               2,336               2,014               94                   
รบัดอกเบีย้ 75                   298                  75                   296                  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,766)             373                  (18,868)             (14,839)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (ลดลง) เพิม่ขึน้ 35,382              (36,820)             48,920              (27,669)             
จ่ายชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (2,961)              (3,358)              (2,578)              (2,920)              
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่นๆ เพิม่ขึน้ 2,250               -                  -                  -                  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) (780)                 2,127               (1,000)              -                  
จ่ายชาํระหนี้สนิทีเ่กดิจากภาระคํ้าประกนั -                  -                  (4,700)              -                  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (14,725)             (42,455)             (10,025)             (42,455)             
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 49,893              35                   49,893              35                   
คนืเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ -                  (61)                  -                  (61)                  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 69,059              (80,532)             80,510              (73,070)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (4,372)              (22,125)             (2,388)              (18,269)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 15,444              34,388              11,869              24,111              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 11,072              12,263              9,481               5,842               

รายการที่ไม ่กระทบกระแสเงินสด
ลูกหนี้ทีถู่กอายดั -                  -                  -                  5,736               
หกักลบเงนิประกนัสญัญาเชา่กบัเจา้หนี้ 2,289               -                  -                  -                  
หกักลบเงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน -                  -                  -                  268,000            
เจา้หนี้ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 5,885               4,500               5,885               4,500               
รบัรูห้นี้สนิจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อย -                  (199,011)           3,232               (199,011)           
รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ -                  81,350              -                  61,496              
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 5,193               9,909               5,193               9,909               

______________________________ กรรมการ
(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.1 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทยและหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนใหซ้ื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมเีงนิลงทุนในบรษิัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจจ าหน่าย
เครื่องมอืแพทย ์และกลุ่มบรษิทัย่อยซึง่ด าเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารดา้นความงามผ่านธุรกจิแฟรนไชสท์ัว่ประเทศ 
และจ าหน่ายเครือ่งส าอาง 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 1,008.76 
ลา้นบาท และ 591.50 ลา้นบาท ตามล าดบั และมขีาดทุนสะสมเกนิทุนเป็นจ านวน 668.14 ลา้นบาท และ 137.19 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากขาดทุนจากการด าเนินงาน การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
และการดอ้ยคา่ของเงนิใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทัยอ่ยทางออ้มกูย้มื 

 
1.2 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีเ่ริม่ตัง้แต่ปี 2562 ไดข้ยายวงกวา้ง
อย่างต่อเนื่องท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้มี
ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิของบรษิทัอยา่งเป็นสาระส าคญั นอกจากส่งผลกระทบต่อการดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนทีบ่รษิทั
ลงทุนในกลุ่มบรษิทัวุฒศิกัดิเ์ป็นอย่างมาก เนื่องจากบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทั ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นคลนิิกเสรมิ
ความงาม ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากการถูกสัง่ปิดคลนิิกที่ให้บรกิารเป็นการชัว่คราวตัง้แต่ช่วงปลายเดือน
มนีาคม 2563 ตามประกาศของรฐับาล การปิดคลนิิกการใหบ้รกิารทุกสาขาเป็นเวลานานท าใหไ้ม่มรีายไดจ้ากการ
ให้บรกิาร และขาดสภาพคล่องทางการเงนิอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม   
วุฒศิกัดิจ์นไม่สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้หลงัจากไดม้กีารประเมนิสถานะของกจิการแล้ว คณะกรรมการชุด
ปัจจุบนัจึงยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของวุฒิศกัดิต่์อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งศาล
ล้มละลายกลางมคี าสัง่ให้ยกค าร้อง เมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2563 และต่อมาฝ่ายบรหิารของกลุ่มวุฒศิกัดิไ์ด้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลลม้ละลายกลางเมื่อวนัที ่4 มกราคม 2564 ปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 
 
ถึงแม้ว่า ปัจจุบันบริษัทจะมีส่วนได้เสียในกลุ่มธุรกิจความงามน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญแล้วก็ตาม บริษัทได้
ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัวุฒศิกัดิใ์หต้ดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผล
กระทบทางการเงนิเกีย่วกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย มูลค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้
อยา่งต่อเนื่อง โดยฝ่ายบรหิารจะใชดุ้ลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ ใหม้ผีลเชงิลบกบับรษิทัน้อยทีสุ่ด 
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2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 
 

งบการเงนิระหวา่งกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิ
บาทไทยโดยไม่ไดร้วมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ
ไทย ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลนี้ควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
งบการเงินระหว่างกาลฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น          
ใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 
 

2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม และไดจ้ดัท าขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกลุ่มบรษิทั
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม ่
การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี เริ่มตัง้แต่วนัที่          
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัทิางการ
บญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
กลุ่มบรษิทั 

 
4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และก าหนดขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการ
รบัรู ้และการวดัมลูคา่ของสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจการ
ประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และการก าหนดขอ้สมมตฐิาน ทีน่ ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มลู
ส าคัญของการประมาณการ ถือตามหลักเกณฑ์ที่ใช้เช่นเดียวกับการจัดท างบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่                            
31 ธนัวาคม 2563 
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5. รำยกำรกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

บรษิทัมรีายการบญัชทีี่ส าคญัเกดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนับางส่วน บรษิทัเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกนัโดยการมี      
ผู้ถือหุ้น และหรอืกรรมการร่วมกนั ดงันัน้ งบการเงนินี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พจิารณา
ร่วมกนัระหว่างบรษิทักบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้ส าหรบั
รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 
2563 มดีงันี้ 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ -          - 96 198 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 141 43 141 43 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 215 213 - - 

รวม  356 256 237 241 
      
รายไดค้า่บรกิาร      

บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 180 105 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 1,133 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 9 15 9 15 

รวม  9 15 9 1,148 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 1,589 845 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 3,154 1,937 3,154 775 

รวม  3,154 1,937 4,743 1,620 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 2,118 3,303 2,059 3,203 

      
คา่เช่า      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 284 284 284 284 
เครอืญาตขิองกรรมการ เดอืนละ 278,947 บาท 837 837 837 837 

รวม  1,121 1,121 1,121 1,121 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - 119 191 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 12.00 ต่อปี 296 - - - 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี 481 374 481 374 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 33 - - - 

รวม  810 374 600 565 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 7 32 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 535 550 535  550 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด - - 36 47 

รวม  535 550 578 629 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,767 4,135 2,184 2,434 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 267 166 267 39 

รวม  4,034 4,301 2,451 2,473 

 
ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
มดีงันี้ 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

 2563 
      
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - 49 91 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  697 393 33 393 
กรรมการ  11 - - - 

รวม  708 393 82 484 

      
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - 315,289 311,984 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - - (315,172) (311,940) 

   สุทธ ิ  - - 117 44 

 
 



________________________ กรรมการ                                                                                                    13 
(                                     ) 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหว
ของคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้อื่น - บรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด 311,940  91,303 
บวก ตัง้คา่เผือ่ฯ เพิม่ขึน้ 3,232  220,637 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 315,172  311,940 

 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
      

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - 1,469 5,910 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  73,786 74,081 73,786 74,070 
กรรมการ  - 200 - - 

รวม  73,786 74,281 75,255 79,980 
      

เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - - 276 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  125,055 128,163 122,494 125,604 

    กรรมการ  5,012 4,764 -        - 
รวม  130,067 132,927 122,494 125,880 

      

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย      
- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - 10,107 11,235 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  11,299 11,003 -        - 
กรรมการ  41,054 40,574 41,054 40,574 
กรรมการบรษิทัยอ่ย  2,276 3,025 - - 

รวม  54,629 54,602 51,161 51,809 
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ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวของเงนิ
กูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
      

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   47,907      35,000 46,000 42,000 
บวก   กูเ้พิม่  - 12,907 - 21,000 
หกั    จ่ายช าระ  (780) - (1,000) (17,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  47,127 47,907 45,000 46,000 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
4.50 - 12.00 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี) และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไมม่หีลกัประกนั 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มนีาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      

ผูบ้รหิารส าคญั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,018 1,751 2,018 1,751 
 

6. ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 230,786  245,396       210,854  232,372 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดอืน 214,422  162,644  202,475  154,080 
3 - 6 เดอืน 43,775  59,301  41,511  56,071 
6 - 12 เดอืน 30,717  25,260  30,118  22,889 
มากกวา่ 12 เดอืน 99,857  99,830  3,924  4,497 

รวม 619,557  592,431  488,882  469,909 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (95,426)  (95,059)  -  - 
สุทธ ิ 524,131  497,372  488,882  469,909 
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7. เงินให้กู้ยืม - บริษทัอ่ืน 
 

ในปี 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมไดใ้หบ้รษิทัอื่น ซึ่งไดร้บัสทิธใินการจดัประกวด มสิยูนิเวริ์ส ไทยแลนด์ 2561 กู้ยมืเงนิ
จ านวน 100.00 ล้านบาท ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ และมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยบรษิทัย่อยทางอ้อม 
ไม่ไดร้บัช าระคนืเงนิตามก าหนด พรอ้มดอกเบีย้คงคา้งจ านวน 3.28 ลา้นบาท นอกจากนี้ ลูกหนี้ดงักล่าวยงัคงคา้งช าระ
เงนิประกนัจ านวน 4.80 ลา้นบาท ซึง่บนัทกึรวมอยูใ่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
 
เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2563 บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดย้ืน่ฟ้องด าเนินคดกีบัลกูหนี้และผูค้ ้าประกนัเงนิกูด้งักล่าวเพือ่ใหช้ าระ
หนี้ ซึง่บรษิทัยอ่ยทางออ้มเชือ่มัน่วา่จะชนะคด ีจงึยงัไมพ่จิารณาตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ส าหรบัลกูหนี้ดงักล่าว   
 

8. สญัญำขำยสิทธิแฟรนไชส ์
 

ในปี 2560 บรษิทัย่อยทางอ้อมท าสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์ ธุรกจิ  “ร้านวุฒศิกัดิ ์คลนิิก” (“สาขา”) 
จ านวน 55 สาขา สญัญาขายสทิธแิฟรนไชสม์รีะยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุไดอ้กี 4 ปี โดยบรษิทัย่อย
ทางออ้มมสีทิธไิดร้บัคา่สทิธริอ้ยละ 6 และคา่การตลาดรอ้ยละ 4 ของรายไดต้่อเดอืน โดยมเีงือ่นไข ส าหรบั 34 สาขา ให้
เริ่มจ่ายช าระค่าสิทธิหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้  บริษัทย่อยทางอ้อมยังได้ท าสัญญารับประกัน
ผลตอบแทนส าหรบั 21 สาขาทีเ่หลอื วา่จะมกี าไรจากการด าเนินงานไมต่ ่ากวา่ 17 ลา้นบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี  
 
สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์และหนี้สนิของสาขามมีูลค่าทัง้สิ้น 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
(480 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ในจ านวนนี้เป็นการขายสนิทรพัย์และหนี้สนิจ านวน 357 ล้านบาท โดยมผีลก าไร
จ านวน 308 ล้านบาท และอีก 92 ล้านบาท เป็นการรบัล่วงหน้าส าหรบัภาระผูกพนัที่บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้อง
ให้บริการสนับสนุนแก่ผู้รบัสิทธิแฟรนไชส์ในอนาคต ซึ่งจ านวนดังกล่าวถูกบันทึกเป็นรายการ “ภาระผูกพนัการ
ใหบ้รกิารรบัล่วงหน้า” โดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มจะรบัรูต้ามระยะเวลาของสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์ อยา่งไรกต็าม บรษิทั
ย่อยทางอ้อมไม่สามารถปันส่วนเงินรบัล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อหกักลบกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการสนับสนุนผู้รบั 
แฟรนไชสท์ีอ่าจเกดิขึน้แลว้ หรอืตดัจ่ายเป็นรายไดท้ีอ่าจเกดิจากการใหบ้รกิารแลว้ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัย่อย
ทางออ้มอยูร่ะหวา่งการโตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธติามสญัญา ดงันัน้ จงึยงัไมม่กีารรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มไดต้ดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของสาขาและรบัรูก้ าไรจากการขายสนิทรพัย์ 
ดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

   
คา่เชา่จ่ายล่วงหน้าระยะยาว  5,961 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  150,312 
รายไดร้บัล่วงหน้า 

 
(113,041) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น  (2,599) 
มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน 

 
40,633 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
   

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย ์  357,009 
หกั มลูคา่ตามบญัชสีุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีโ่อน  (40,633) 
หกั คา่ธรรมเนียมการโอน  (9,179) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์  307,197 

 

บรษิัทย่อยทางอ้อมตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิแล้วพบว่า มคีวามแตกต่างที่เกดิขึน้
ระหว่างรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีโ่อน กบัจ านวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์นอกจากนี้ 
มรีายการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการโอนสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการเจรจาของผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางออ้มกบัผูร้บัสทิธใิห้
ช าระเงนิคนื ไดแ้ก่ สนิคา้ทีโ่อนไปยงัแฟรนไชสแ์ละเงนิมดัจ า รายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็น ลูกหนี้อื่น จ านวน 91.34 
ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบรษิัทได้มหีนังสอืแจ้งไปยงักรรมการของบรษิัทย่อย ให้ระงบัการท า         
นิตกิรรมเกีย่วกบัการจ าหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยทางอ้อม อย่างไรกต็าม ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย
ทางออ้ม เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ยงัด าเนินการใหส้ตัยาบนัการลงนามสญัญาจ าหน่ายสทิธแิฟรนไชส ์21 สาขา 
 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว บรษิัทย่อยได้ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการท านิติกรรมเกี่ยวกบัการจ าหน่าย
สินทรพัย์ของบริษัทย่อยทางอ้อมแล้ว และได้ด าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องผู้รบัสิทธิ ในทางตรงกันข้าม                 
ผูร้บัสทิธไิดย้ืน่ฟ้องบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ในขอ้หาผดิสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์และเรยีกรอ้งเงนิชดเชย
จากการรบัประกนัผลตอบแทนก าไรจากการด าเนินงานของสาขา ปัจจุบนั ศาลสัง่จ าหน่ายคดดีงักล่าวเป็นการชัว่คราว 
เนื่องจากในระหวา่งการด าเนินกระบวนการพจิารณาคดขีองศาล บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลลม้ละลายกลาง
เพือ่ฟ้ืนฟูกจิการ 

 
9. สินค้ำคงเหลือ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        

สนิคา้ระหวา่งทาง 3,525  41  -  - 
สนิคา้ส าเรจ็รปู        

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 385,027  423,572  293,920  321,704 
ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 29,747  27,356  -  - 

งานระหวา่งท า 1,822  1,822  1,822  1,822 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 11,429  11,429  -  - 
รวม 431,550  464,220  295,742  323,526 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ (62,870)  (61,320)  (20,479)  (19,363) 
สุทธ ิ 368,680  402,900  275,263  304,163 
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10. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายดัจ านวน 42.50 ล้านบาท และ 41.26  
ลา้นบาท ตามล าดบั ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17, 18 และ 26 
 

11. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 31,493  7,156  28,282  5,420 
เงนิมดัจ า 5,410  5,410  -  - 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,954  1,882  -  - 
ภาษซีือ้รอขอคนื 38  38  -  - 
ดอกเบีย้คา้งรบั 3,277  3,277  -  - 
อื่นๆ 5,461  5,366  1,813  1,486 
รวม 47,633  23,129  30,095  6,906 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (5,451)  (5,451)  -  - 
สุทธ ิ 42,182  17,678  30,095  6,906 
 

12. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 
 31 ม.ีค. 

2564 
31 ธ.ค.  
2563 

31 ม.ีค. 
2564 

31 ธ.ค.  
2563 

31 ม.ีค. 
2564 

31 ธ.ค.  
2563 

31 ม.ีค. 
2564 

31 ธ.ค.  
2563 

         
 บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 - 17,000 
 บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 20,000 20,000 51.00 51.00 10,200 10,200 -    - 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้  
     จ ากดั (มหาชน) 

 
1,818,906 

 
1,818,906 

 
56.00 

 
56.00 

 
2,212,004 

 
2,212,004 

 
- 

 
   - 

 รวม     2,281,595 2,281,595 - 17,000 

 หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่     (2,222,204) (2,222,204)   
 สทุธ ิ     59,391 59,391   

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษัทดบับลิว ซี ไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 2,212 ล้านบาท ติดภาระจ านองเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 
(หมายเหตุ 18) 
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บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) – บรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มผีล
ขาดทุนสะสมรวมเป็นจ านวนเงนิ 5,590 ล้านบาท และ 5,588 ล้านบาท ตามล าดบั รวมถงึมหีนี้สนิหมุนเวยีนมากกว่า
สนิทรพัยห์มนุเวยีน จ านวน 1,695 ลา้นบาท และ 1,684 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

ในปี 2563 หุน้ของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั (“วุฒศิกัดิ”์) ถูกบงัคบัขายทอดตลาดเพื่อช าระหนี้ตามที่
กล่าวในหมายเหตุ 17 ท าใหส้ดัส่วนการลงทุนของบรษิทัย่อยในวุฒศิกัดิล์ดลงจากเดมิรอ้ยละ 100 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 20 
(สดัส่วนเงนิลงทุนของบรษิทัคงเหลอือยู่เพยีงรอ้ยละ 11.20) อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยของบรษิทัยงัคงมอี านาจควบคุม
วุฒศิกัดิใ์นฐานะผูถ้อืหุน้และฐานะเจา้หนี้รายใหญ่ บรษิทัย่อยของบรษิทัจงึยงัคงต้องรวมงบการเงนิของวุฒศิกัดิใ์นงบ
การเงนิรวมของบรษิทัยอ่ย ซึง่สง่ผลกระทบใหต้อ้งรวมงบการเงนิของวุฒศิกัดิใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัดว้ย  

 

13. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  253,133 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด  (1,257) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  251,876 

 

ในปี 2563 บรษิัทรบัโอนอาคารส านักงานแห่งหนึ่งของบรษิัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อหกักลบกบัเงนิให้กู้ยมืแก่
บรษิทัย่อยดงักล่าว และบนัทกึอาคารส านักงานดงักล่าวเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว
เป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระมมีลูค่า
เท่ากบั 271 ลา้นบาท (ขอ้มลูระดบั 2) 

 

14. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  
 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายการเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 289,468  80,662 
ซือ้สนิทรพัย ์ 657  657 
มลูคา่สุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย (4,402)  (2,247) 
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์ 5,193  5,193 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (13,362)  (10,165) 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่สนิทรพัย์ 2,282                             - 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 279,836  74,100 
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15. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 
ดงัต่อไปนี้  
 
               (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 62,299  53,042 
ลดลงจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (61)  (6) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (2,548)  (2,184) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 59,690  50,852 

 
16. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอยา่งยอ่ดงัต่อไปนี้  
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 23,369  22,957 
คา่ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (2,327)  (2,082) 
กลบัรายการคา่เผือ่ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 110                             - 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 21,152  20,875 

 
17. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  

 
             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 

31 มนีาคม  
2564  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 มนีาคม  
2564  

31 ธนัวาคม 
2563 

          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  8,770  4,654  6,890  3,193 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.12  10,000  10,000          -              - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 4.00  417,211  386,719  372,940  327,717 
ตัว๋แลกเงนิ 5.00 - 15.00  116,137  114,904          -              - 

 รวม   552,118  516,277  379,830  330,910 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 516,277  330,910 
บวก  กูเ้พิม่ 133,051  122,487 
หกั จ่ายช าระ (97,669)  (73,567) 
อตัราแลกเปลีย่น 459                         - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 552,118  379,830 

 

หนี้สนิในส่วนของบรษิทัยอ่ย 
 

สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัย่อยผดินัดช าระหนี้ตามตัว๋แลกเงนิใหก้บับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนแห่งหนึ่ง จ านวน 100 
ลา้นบาท บรษิทัย่อยแพค้ดแีละถูกบงัคบัเรยีกใหช้ าระหนี้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าว ซึง่ในระหว่างปี 2563 กรมบงัคบัคดไีดบ้งัคบั
ขายทอดตลาดหุ้นของบรษิัทวุฒศิกัดิ ์คลนิิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (“วุฒศิกัดิ”์) จ านวน 122,715 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 80  
ที่บรษิัทย่อยถืออยู่) ซึ่งใช้เป็นหลกัประกนัหนี้ดงักล่าว เพื่อช าระหนี้ตามค าพพิากษาของศาล ในราคา 1.23 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นที่ถูกขายทอดตลาดดงักล่าวมภีาระผูกพนัเพื่อเป็นหลกัประกนัไว้กบัธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งได้
เรยีกรอ้งสทิธใินการรบัเงนิจากการขายหุน้ดงักล่าว เงนิจากการขายหุน้จ านวน 1.23 ลา้นบาท จงึยงัไม่สามารถจดัสรรแก่
เจา้หนี้รายใดได ้และยงัคงอยู่ภายใตก้ารดูแลของกรมบงัคบัคด ี(แสดงอยู่ภายใตเ้งนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ใน 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม) 

 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืที่มหีลกัประกนัซึ่งบรษิัทและบรษิัทย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง       
และหนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทย่อยที่บรษิัทต้องจ่ายคนืตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 17 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 31 มนีาคม 2564 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
เงนิกูย้มืระยะยาว       
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  210,691 (207) 210,484 210,691 (207) 210,484 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มื 

ของบรษิทัยอ่ย 
      

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  72,238      - 72,238      -      -      - 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 91,955      - 91,955      -      -      - 
รวม 374,884 (207) 374,677 210,691 (207) 210,484 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (374,884) 207 (374,677) (210,691) 207 (210,484) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ     -      -        -     -      -        - 
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(หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
เงนิกูย้มืระยะยาว       
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  215,891 (518) 215,373 215,891 (518) 215,373 
วงเงนิ 494 ลา้นบาท 4,824     - 4,824 4,824     - 4,824 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มื 

ของบรษิทัยอ่ย 
      

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  70,933     - 70,933       -           -          - 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 94,728     - 94,728       -     -      - 
รวม 386,376 (518) 385,858 220,715 (518) 220,197 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (360,859) 518  (360,341) (220,715) 518  (220,197) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ 25,517      - 25,517          -     -     - 

 

  การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 385,858  220,197 
บวก  ดอกเบีย้คา้งจ่าย 3,232  - 
หกั จ่ายช าระ (14,725)  (10,025) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 312  312 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 374,677  210,484 

 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท 
คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัชตีดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา            
เชน่ การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามที่ระบุในสญัญากู้ยมืเงนิกบัธนาคารได้  
ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมื บรษิทัจงึไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดง
ฐานะการเงนิ 
 

หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย 
 

เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อช าระหนี้ทีบ่รษิทัมี
ภาระผูกพนัจากการค ้าประกนั เป็นเงนิตน้และดอกเบี้ยจ านวน 199 ลา้นบาท โดยมกีารผ่อนจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้
เป็นเวลา 25 งวด งวดที ่1 - 9 จ่ายช าระงวดละ 6.7 ลา้นบาท งวดที ่10 - 24 จ่ายงวดละ 10 ลา้นบาท และช าระเงนิตน้พรอ้ม
ดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลอืทัง้จ านวนงวดสุดทา้ย ภายในวนัที ่30 เมษายน 2565 
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อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากการท าบนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งต้น ศาลยงัคงอายดัลูกหนี้การคา้ของบรษิทัจ านวน 13.23 
ลา้นบาท ไวก้บักรมบงัคบัคด ีจ านวนดงักล่าวถูกบนัทกึไวเ้ป็นเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ (หมายเหตุ 10) 
 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทไม่สามารถปฏิบตัิตามบนัทึกข้อตกลงกบับรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนดงักล่าวขา้งตน้ เนื่องจากบรษิทัอยู่ระหว่างการท าแผนปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้กบัสถาบนัการเงนิหลกั รวมถงึบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนดงักล่าว บรษิัทจึงได้จดัประเภทหนี้สนิจากภาระค ้าประกนัดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนใน 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
19. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
31 มนีาคม  

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        

เจา้หนี้อื่น 48,543  36,577  40,786  29,370 
ภาษขีายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด 59,401  57,797              -              - 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
   รายไดแ้ฟรนไชส ์

 
 53,327 

  
49,077 

  
            - 

  
            - 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 78,259  80,382  11,010  11,182 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 18,108  20,730           -          - 
โบนสัคา้งจ่าย 14,773  14,773         12,794  12,794 
คา่ตอบแทนคา้งจ่าย 16,321  15,538  16,321  15,538 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด 6,151  6,037          -           - 
อื่นๆ 15,873  17,035  9,124  9,211 
รวม 310,756  297,946  90,035  78,095 

 
20. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 17,915  17,063 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,127  1,083 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 90  86 
 รวม 19,132  18,232 
 หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,032)  (1,748) 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 17,100  16,484 
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21. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในระหว่างปี 2563 บรษิัทได้รบัช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิจ านวน  14 ราย จ านวนหุ้น
สามญัรวม 0.70 ลา้นหุน้ เป็นเงนิ 0.04 ลา้นบาท 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิงันี้ 

 
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 765,052,653.075 บาท  จากเดิม  3,181,554,810.300 บาท  เ ป็น 

2,416,502,157.225 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 10,200,702,041 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.075 บาท 

 
- เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 2,416,502,157.225 

บาท เป็นจ านวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุน้ละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 3 ราย ในราคาหุน้ละ 0.0348 
บาท มลูคา่รวม 270,000,000 บาท 

 
ในระหว่างงวด บรษิัทได้รบัช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวน  1 ราย จ านวนหุ้น
สามญัรวม 1,436,781,609 หุน้ เป็นเงนิ 50 ลา้นบาท 

 

รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่ าระแลว้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงันี้ 
 

ทุนจดทะเบยีน  จ านวนหุน้ (พนัหุน้)   มลูคา่หุน้ละ (บาท)   พนับาท  
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 42,420,731 0.075 3,181,555 
ลดทุน (10,200,702) 0.075 (765,053) 
เพิม่ทุน  7,758,621 0.075 581,897 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 39,978,650  2,998,399 

    

ทุนช าระแลว้ 
จ านวนหุน้  
(พนัหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ 
(บาท) พนับาท 

ส่วนต ่า 
มลูคา่หุน้  
(พนับาท) 

     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 32,220,029 0.075 2,416,502 (299,155) 
เพิม่ทุน 1,436,782 0.075 107,759 (57,866) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 33,656,811  2,524,261 (357,021) 
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22. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งงวด 
 
เนื่ องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ               
บรษิทัจงึไมไ่ดค้ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 
23. ส่วนงำนด ำเนินงำน  
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนงานทีร่ายงาน 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (2) ธุรกจิบรกิารดา้นความงาม และด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย บรษิทั
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมนิก าไรหรอื
ขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานใน        
งบการเงิน ข้อมูลรายได้และก าไรขัน้ต้นตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่                  
31 มนีาคม 2564 และ 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 
 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์

บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

415,053 
 

301,627 
 

2,922 
 

22,423 
 
- 

 
- 

 
417,975 

 
324,050 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน  

 
1,692 

 
1,043 

 
38 

 
709 

 
(1,730) 

 
(1,752) 

 
- 

 
- 

รวมรายได ้  416,745 302,670 2,960 23,132 (1,730) (1,752) 417,975 324,050 

          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  407,548 289,906 1,933 10,608 (1,730) (1,752) 407,751 298,762 

ตลอดช่วงระยะเวลา  9,197 12,764 1,027 12,524 - - 10,224 25,288 

          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  144,964 115,259 1,785 (22,055) 155 85 146,904 93,289 

รายไดด้อกเบีย้รบั        75 298 
ตน้ทุนทางการเงนิ         (14,984) (21,085) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (18,237) (25,360) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้  35,336 (320,262) (13,225) (17,369) 12,851 (450,812) 34,962 (788,443) 
สนิทรพัยร์วม  1,469,840 1,551,369 227,707 1,021,393 (125,854) (857,404) 1,571,693 1,715,358 

หนี้สนิรวม  1,531,969 1,757,026 1,933,015 2,031,690 (1,225,148) (1,319,745) 2,239,836 2,468,971 
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การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บางส่วน) ส าหรบังวดสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ภายใน 1 ปี 5,782  5,782 
2 ปี ขึน้ไป 10,038  10,038 
รวม 15,820  15,820 

 
ภาระที่ต้องปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวคาดว่าจะรบัรู้เกนิกว่า 1 ปี ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารบ ารุงรกัษาเครื่องมอื
แพทยแ์ละบรกิารดา้นความงามทีจ่ะเสรจ็สิน้ภายใน 3 ปี 

 
24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
24.1 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

 
กลุ่มบรษิทัท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไวเ้พื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเก็งก าไรหรอืเพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม สญัญา
อนุพนัธ์ดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเสีย่ง จงึถูกจดัประเภทเป็นตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิวดัมูลค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการไวเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิหมุนเวยีน เนื่องจากจะครบ
ก าหนดภายใน 12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลาบญัช ี
 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนมรีายละเอียด
ดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 579  1,020 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
    

ดอลลารส์หรฐั 1,787,033  31.51 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 639,058  33.57 
ยโูร 75,049  37.08 
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24.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม  
 

เนื่องจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิบางส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมอีตัราดอกเบี้ย
ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดและเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาททีม่อีตัราดอกเบี้ยขึน้ลงตามอตัราตลาด  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
จงึประมาณมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัชทีี่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 มนีาคม 2564 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ - กองทุนรวมตราสารแหง่หนี้       - 148       - 148 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า       - 579       - 579 

 
25. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 

25.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ภายใน 1 ปี 3,763  3,151 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,233  2,198 
     รวม 5,996  5,349 

 
25.2 บรษิทัไดท้ าสญัญาวา่จา้งทีป่รกึษาทางการเงนิ โดยมคีา่ตอบแทนจ านวน 1.35 ลา้นบาท 
 
25.3 บรษิัทและบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิัทและ

บรษิทัย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 151.88 ล้านบาท และ 
13.04 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
25.4 บรษิทัท าสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมซอฟทแ์วรโ์ดยมมีูลคา่สญัญาและภาระผกูพนัจ านวน 5.89 ลา้นบาท 
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25.5 บรษิทัและบรษิทัย่อยตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิทั  ในต่างประเทศ 20 แห่ง และ        
9 แห่ง ตามล าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ใน               
ประเทศไทย สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมือ่ถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 
25.6 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจ านวน 102.59 ล้านบาท และ 2.54 ล้านบาท 

ตามล าดบั 
 

25.7 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชือ่และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื  
    

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 17,000            (8,770) 8,230 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บาท 10,000 (10,000)           - 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 887,000 (417,211) 469,789 

   
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
     

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15,000 (6,890) 8,110 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 757,000  (372,940) 384,060 

 
26. คดีฟ้องร้อง 

 
ขณะนี้บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มคีดคีวามทีม่สีาระส าคญัเปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2563 ยกเวน้คดคีวามดงัต่อไปนี้ 
 
คดคีวามเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ 
 
เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทก์ขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหก้ารซื้อ
ขายหุน้เป็นโมฆะและขอใหบ้รษิทัช าระเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน 275 ลา้นบาท และช าระดอกเบีย้
อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิต้นจ านวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 ศาลชัน้ต้นม ี
ค าพิพากษาให้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น  
จงึด าเนินการยืน่ค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลอุทธรณ์ 
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เมื่อวนัที่ 12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น ซึ่งบรษิัทไม่ เห็นด้วยกบัค าพพิากษาของ 
ศาลอุทธรณ์  จงึได้ยื่นคดัค้านค าพพิากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2563 เนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิัท
เชื่อมัน่ว่าการซื้อขายหุน้ดงักล่าว ไม่มกีารกระท าใดเป็นการกระท าทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่ถูกต้อง อกีทัง้มหีลกัฐานทีช่ดัเจน  
ในการต่อสูค้ด ีดงันัน้บรษิทัจงึไมไ่ดบ้นัทกึหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดดีงักล่าวในงบการเงนิ 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีถู่กอายดัจ านวน 28.03 ลา้นบาท บรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขอเพกิถอนการบงัคบัคด ีซึง่จ านวนเงนิดงักล่าวแสดงอยูภ่ายใตเ้งนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใช้ 

 

คดคีวามเกีย่วกบัการผดิสญัญา 
 

1) บรษิทัและบรษิทัย่อยทางออ้มถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 12 ราย เพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหช้ าระเงนิ
ค่าบรกิารโฆษณา โดยใหช้ าระหนี้จ านวน 5.20 ลา้นบาท และ 12.67 ลา้นบาท ตามล าดบั เมื่อวนัที ่29 เมษายน 
2564 ศาลฏกีามคี าพพิากษายกฟ้องโจทก ์

 

2) เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยและกรรมการผูม้อี านาจคนหนึ่งถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบับุคคลอื่นอีก  
8 ราย โดยโจทกฟ้์องในเรือ่งของการผดิสญัญา และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจ านวน 606 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 
2564 ศาลชัน้ตน้มคี าพพิากษายกฟ้องบรษิทัยอ่ยและอดตีกรรมการ   

 
คดคีวามเกีย่วกบัการผดิสญัญาแฟรนไชส ์
 
เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยผูร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศส าหรบัค่า
ความเสยีหาย จ านวน 7 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษาใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้มช าระเงนิจ านวน 7 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัฟ้องจนกว่าช าระเสร็จแก่โจทก์ บริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการ
พจิารณาด าเนินการยืน่คดัคา้นการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ดงักล่าว 
  

27. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
27.1 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สเปซเมด จ ากดั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล

จากก าไรสะสมจ านวนรวม 10 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 20 บาทต่อหุน้ 
 

27.2 ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2564 บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 
3 ราย ส าหรบัหุน้สามญัรวม 5,045,287,356 หุน้ เป็นเงนิรวม 175.58 ลา้นบาท 
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